Poděbradský seniorát – informace
leden – únor 2020
* V pondělí 27. ledna jsou zejména zájemci o studium vysoké školy zváni na Den otevřených dveří
na Evangelické teologické fakultě od 10 do 16 hodin.
* Pastorální konference kazatelů bude 11. února v Kolíně. Kázat bude Lukáš Ondra, bonus bude
mít Michal Šimek a hostem bude systematik ETF UK Petr Gallus, který promluví na téma „Co je
člověk?“
* Seniorátní mládež pořádá Deskohraní (pod názvem Zamilované hrátky) 15. a 16. února v Mladé
Boleslavi. Pozvánka na seniorátním webu.
* Pravidelné setkání kurátorů bude v sobotu 29. února od 9:45 v Libici nad Cidlinou. Hostem bude
náměstek synodního kurátora Jiří Schneider a mluvit bude o „Budování týmu – jak zapojovat členy
sboru?“ Součástí setkání bude i rozhovor o tom, čím v našich sborech žijeme. Pozvánka na
seniorátním webu.
Začátek roku je spojen s některými úkony organizačně – správními (příprava rozpočtu, inventarizace,
revize účetnictví, příprava sborových shromáždění). Dokumenty, které vám při nich mohou pomoci,
naleznete třeba na seniorátním webu. Z ústředí došly pokyny k vyplňování evidenčních dotazníků a
výkazů hospodaření. Potřebujete-li pomoc či radu, neváhejte se obrátit na seniorátní výbor či
seniorátní účetní, kterou Lenka Ondřejová, kontakt lenka.ondrejova@evangnet.cz.
V sekci „dokumenty“ na seniorátním webu naleznete rovněž informaci o rozdělení seniorátních
mikroprojektů na letošní rok.
Na začátku roku se seniorátní výbor sešel s předsedy seniorátních odborů a pokusili jsme se
koordinovat akce v seniorátu – v tuto chvíli došlo zejména ke spojení seniorátní rodinné neděle a
jarní presbyterní konference, které se budou konat v neděli 17. května v Poděbradech.
Seniorátní kalendář ve formátu ical si můžete stáhnout do svých elektronických kalendářů ZDE
(https://bit.ly/2GdghNO).
Termíny známých seniorátních (a některých dalších) akcí na letošní rok:
15. - 16. 2.
- Deskohraní (mládež) – Mladá Boleslav
29. 2.
- Setkání kurátorů – Libice nad Cidlinou
21. 3.
- Ples poděbradského seniorátu v Kutné Hoře (pro všechny generace pořádá mládež)
3. - 5. 4.
- Jarní seniorátní dni mládeže
12. 4.
- Boží hod velikonoční
17. 5.
- Seniorátní rodinná neděle v Poděbradech
16. - 18. 5.
- Synod (Praha)
22. - 24. 5.
- Vejletění (mládež)
5. 6.
- Noc kostelů
21. 6.
- Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty
1. - 8. 8.
- Prázdninový pobyt mládeže
4. - 5. 9.
- Mladší mládež (+ konfirmandi) v Poděbradech
5. 9.
- Polabská evangelická pouť v Poděbradech
25. - 28. 9.
- Sjezd mládeže na Vsetíně
30. 10. - 1. 11. - Podzimní seniorátní dny mládeže
14. 11.
- Konvent Poděbradského seniorátu
28. – 29. 11. - Neofiko církevní silvestr (mládež)
12. - 13. 12. - Vánoční mládež
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