Poděbradský seniorát – informace
Květen 2018
* Seniorátní presbyterní konference bude 12. května v Poděbradech. Tématem je 100 let církve
– pohled zevnitř a zvenčí. Přednášejícími jsou historik Petr Morée a religionista Ivan Štampach. Více
na plakátku. Akce se netýká pouze presbyterů, zván je každý!
* Pastorální konference kazatelů bude 15. května v Lysé nad Labem. Kázat bude Miroslav Pfann,
bonus bude mít Miloslava Hofmanová a hostem bude Martin Vaňáč, který promluví na téma
„Směřování římskokatolické církve v době papeže Františka a arcibiskupa Dominika Duky“.
* Seniorátní rodinná neděle bude na Mělníce 27. května. Rozličný program je připraven pro děti i
dospělé, začne se rodinnými bohoslužbami v 10 hodin.
Ze sborů:
* V sobotu 12. května od 17 hodin bude koncert ve Velenicích. Vystoupí Andrea Holá a Petr Ožana.
* Taktéž v sobotu 12. května od 19 hodin bude Benefiční koncert v Nymburce. Výtěžek bude určen
na opravu toleranční modlitebny v Hořátvi (viz www.modlitebna.cz). Vystoupí Lukáš M. Vytlačil.
* 13. 5. bude ve Velimi kázat emeritní synodní senior Joel Ruml. Po bohoslužbách rozhovor při kávě
a čaji.
* 25. 5. od 17,30 hod. v rámci Noci kostelů vystoupí ve velimském evangelickém kostele hudební a
především pěvecký soubor Spirituál kvintet.
Informace Jeronýmovy jednoty
Měsíc květen je tradičně věnován v církvi sbírce Jeronýmovy jednoty, zvláštního zařízení ČCE, které dostalo do vínku
pomáhat sborům s údržbou či výstavbou církevních objektů. Pamatujte prosím na štědrost darů. Ceny za údržbu, opravy
či rekonstrukce budov jsou nákladné položky a to nejen na peníze, ale i na lidské zdroje – členy sboru. Pamatujte, že
starost o budovy neleží jen na bedrech faráře či staršovstva, ale na nás všech členech sboru.
* Aby představenstvo Jeronýmovy jednoty mohlo s vybranými prostředky hospodárně nakládat a plánovat náročnější
investice, bylo rozhodnuto o vypracování dotazníku o stavu budov. Tento dotazník s pokyny obdržely jednotlivé sbory
na přelomu roku ve sborové zásilce. Připomínám, že termín vyplnění a odeslání seniorátnímu předsednictvu Jeronýmovy
jednoty je 30. červen 2018, myslete na to tedy už teď, pokud jste již neučinili.
* Sborové účetní žádám o zaslání výsledků sbírky darů a sbírky Hlavní dar lásky do 10. 6. na adresu pavel.k@iol.cz
* Žádosti o dary je potřeba odeslat na adresu předsednictva seniorátní JJ (Pavel Kubíček, Skladištní 25, 290 01
Poděbrady) na předepsaných formulářích, které naleznete též na seniorátním webu. Termín: 3. června 2018
* Letošní seniorátní shromáždění se bude konat v Mladé Boleslavi 17. června.
* Nově již zástupci na shromáždění JJ nemusí být presbytery, čili není potřeba volit do konce funkčního období nové
tam, kde došlo k novým volbám do staršovstva.

Termíny známých seniorátních (a některých dalších) akcí na letošní rok:
12. 5.
25. 5.
27. 5.
31. 5. – 2. 6.
2. – 3. 6.
17. 6.
22. 7. – 29. 7.
8. 9.
15. – 16. 9.
28. – 30. září
29. září
27. 10.
2. – 4. 11.
10. 11.
7. - 8. 12.
16. 12.

- Presbyterní konference v Poděbradech
- Noc kostelů
- Seniorátní rodinná neděle na Mělníce
- Synod (Litomyšl)
- Zpívání (mládež)
- Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty
- Seniorátní voda (mládež)
- Polabská evangelická pouť v Poděbradech
- Mladší mládež
- Sjezd mládeže v Pardubicích
- Celocírkevní oslavy 100. výročí vzniku ČCE v Pardubicích
- Presbyterní konference
- Podzimní seniorátní dny mládeže
- Konvent Poděbradského seniorátu
- Vánoční mládež
- Oslavy 100 let ČCE v Praze – Obecním domě
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