Poděbradský seniorát – informace
Březen 2020
* V pátek 6. března od 18:30 promítají v Předhrádí severský film Země nadějí.
* V sobotu 7. března od 16 hodin budou mít ve Velenicích koncert hitů 60. – 90. let.
* Pastorální konference kazatelů bude 10. března v Kolíně. Kázat bude Kateřina Roskovcová,
bonus bude mít Marta Zemánková a o své misi v Mali bude mluvit vojenský kaplan Jiří Zedníček.
* V Kolíně budou 18. března od 19 hodin bude Husa na provázku hrát divadlo Oskar a Růžová paní.
* V Lysé bude 19. března od 19 hodin koncert Concordia University Wisconsin Kammerchor.
* Seniorátní mládež pořádá Mezigenerační prvorepublikový ples – PodPles v sobotu 21. března
od 19 hodin v Kutné Hoře. Na tuto akci jsou zváni všechny tance a společnosti chtivé generace.
Pozvánka je ke stažení na seniorátním webu a ke shlédnutí na vaší sborové nástěnce.
* Z celocírkevních akcí doporučujeme zejména čtvrtý ročník setkání pro presbytery: „Co by měl
vědět každý presbyter?“ 28. března od 9:30 v Praze v Jungmannově ulici. Na programu přednáška
Petra Pivoňky „Jak angažovat lidi uvnitř i zvenčí sboru“, Ondřeje Macka na téma „Evangelická
zbožnost - jak jí pěstujeme, jaké jsou projevy“ a odpoledne k rozhovoru plno dalších témat. Více
na webu http://prihlasky.e-cirkev.cz.
Děkujeme všem sborům za adventní sbírku pro Středočeskou Diakonii. Její výtěžek 39 571,- Kč
bude využit na nákup schodolezu v domově v Libici nad Cidlinou.
Před Vánoci přišly do sborů letáky s akcí „5 procent a hlavu vzhůru“. Rádi
bychom staršovstva povzbudili, aby s celou akcí kreativně pracovala. Je to
příležitost jak nás zase o kousek přiblížit finanční samostatnosti, která nás
během pár let čeká. Akce připomíná, že církev počítá s tím, že členové
přispívají 5 procent ze svých čistých příjmů (platů, důchodů). Na webu
http://hlavuvzhuru.e-cirkev.cz si můžete nechat interaktivně spočítat, kolik to
ve vašem případě činí, či dokonce rovnou zadat platební příkaz. Nikdo není
nucen (stejně jako nikdo není nucen, aby přispíval na chod své domácnosti.
Děláme to přece automaticky a rádi, protože nám na ní záleží). „Kreativně
pracovat“ může znamenat, že každý začne sám u sebe a zadá trvalý bankovní
měsíční příkaz s patřičnou částkou (jinak to těžko můžeme nabízet druhým).
Termíny známých seniorátních (a některých dalších) akcí na letošní rok:
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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