Poděbradský seniorát – informace
Únor 2019
* Pastorální konference kazatelů bude 12. února v Mladé Boleslavi. Kázat bude Jonatan Hudec,
bonus bude mít Marek Lukášek a hostem bude Gabriela Kabátová, která promluví na téma
„Odpuštění mezi pachateli trestných činů a jejich oběťmi“.
* Pravidelné setkání kurátorů se uskuteční v sobotu 16. března od 9:30 v Lysé nad Labem. Vedle
tradičního sdílení o životě našich sborů bude také libeňský farář a pražský senior Roman Mazur
mluvit o Strategickém plánu církve a k čemu ho potřebujeme.
Ze sborů:
* V Kolíně ve středu 20. 2. v 19.00 bude Večer pro violoncello a klavír, zahrají Mikael Ericsson a
Daniel Jun.
V rámci seniorátních mikroprojektů byly podpořeny všechny podané žádosti (u některých byla
požadovaná částka krácena). Podpořeny byly projekty sborů v Brandýse (Bezdrátový reproduktor a
plátno), ve Velimi (koncerty), v Mělníce (Otevření sboru lidem s handicapem a „S konfirmandy po
stopách Martina Luthera“), v Libici nad Cidlinou (Tematické večery), v Poděbradech (GlorietFest),
v Chlebích (benefiční koncerty) a v Nymburce (Revitalizace a zázemí pro děti). Celkem bylo
rozděleno 78 750,- Kč.
Z ústředí přišly pokyny k vyplňování evidenčních i hospodářských dotazníků, včetně termínů, do kdy
podklady připravit.
Sborové účetní prosíme, aby zaslali analytickou výsledovku a rozvahu do 28. 2. 2019 na adresu
seniorátní účetní: lenka.ondrejova@evangnet.cz (tímto se omlouvám za neaktuální adresu
v minulých informacích). V případě dotazů se neváhejte obracet na seniorátní výbor či přímo na
seniorátní účetní.
Kdo se nemohl zúčastnit konference ke strategickému plánu pořádané v Praze, podklady a v brzké
době i videozáznam nalezne na stránkách ústředí zde: ustredicce.cz –> uck –> dokumenty ->
Strategické plánování .
Termíny známých seniorátních (a některých dalších) akcí na letošní rok:
2. – 3. 3.
16. 3.
5. - 7. 4.
21. 4.
16. – 18. 5.
24. 5.
26. 5.
22. - 23. 6.
červen
27. 7. – 3. 8.
7.9.
14. – 15. 9.
4. – 6. 10.
25. – 27. 10.
9. 11.
6. - 7. 12.

- Deskohraní (mládež)
- Seniorátní setkání kurátorů
- Jarní seniorátní dni mládeže
- Boží hod velikonoční
- Synod (Praha)
- Noc kostelů
- Seniorátní rodinná neděle
- Relax max + brigáda (mládež)
- Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty
- Letní pobyt (mládež)
- Polabská evangelická pouť
- Mladší mládež
- Sjezd mládeže
- Podzimní seniorátní dny mládeže
- Konvent Poděbradského seniorátu
- Vánoční mládež
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