Poděbradský seniorát – informace
Leden 2021
Nový rok léta Páně 2021 je před námi a s ním též množství nových příležitostí. Snad je objevíme a
využijeme. Přeji vám inspiraci v tom, jak ve sborech kreativně nakládat s aktuální situací a snad brzké
setkávání za normálních okolností.
* Pastorální konference kazatelů proběhne v úterý 12. ledna opět prostřednictvím videokonference. Kázat
bude Míla Hofmanová, bonus bude mít Pavel Jun a zároveň bude mluvit na téma „Bezmoc a moc slova“.
* Konvent poděbradského seniorátu se koná korespondenčně (konventuálové dostali patřičné informace),
v případě, že z korespondenčního hlasování vzejde potřeba jednání v plénu, bude se konat v sobotu 16. ledna
online. Konventuály prosíme, aby nezapomněli do 10. ledna vyplnit a odeslat hlasovací tabulku.
* Setkání kurátorů se bude konat 20. února v Lysé nad Labem (pokud to snad epidemiologická situace
nedovolí, bude se konat rovněž on-line). Hostem bude Mikuláš Vymětal.
* Farář pro menšiny a humanitární aktivity Mikuláš Vymětal má pro náš seniorát vyhražený měsíc únor a
můžete jej zvát do svých sborů na rozličné aktivity.

V adventu byla vykonána ve sborech seniorátu sbírka pro Středisko Diakonie Střední Čechy a děkujeme
vám všem, kdo jste se na ní podíleli, že jsme mohli ještě na konci prosince odeslat 36 681,- Kč.
Seniorátní výbor projednal žádosti sborů o podporu ze seniorátních mikroprojektů a všechny je schválil
v žádané výši s výjimkou žádosti seniorátního odboru mládeže na Ples poděbradského seniorátu. Kdyby
snad podmínky dovolily konání plesu, seniorátní výbor jej podpoří z běžných prostředků na aktivity.
Předsedy odborů prosím o dodání termínů plánovaných akcí do seniorátního kalendáře (nakolik je možné
plánovat).
Termíny prozatím známých seniorátních (a některých dalších) akcí na letošní rok:
20. 2.
4. 4.
20. – 22. 5.
28. 5.
4. 9.

– Setkání kurátorů v Lysé
– Boží hod velikonoční
– Synod
– Noc kostelů
– Polabská evangelická pouť
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