Poděbradský seniorát – informace
Leden 2022
Nový rok léta Páně 2022 je před námi a s ním též množství nových příležitostí. Snad je objevíme a
využijeme. Přeji vám inspiraci, jak s darovanými příležitostmi nakládat kreativně a bohulibě ať už v životě
sborovém či osobním.
* Pastorální konference kazatelů proběhne v úterý 11. ledna v Mladé Boleslavi. Kázat bude Kateřina
Roskovcová, bonus bude mít Lukáš Pešout a na téma „Prorok Ageus a obnova jeruzalémského chrámu
v perské době“ bude mluvit starozákoník Jan Rückl.
Od 1. ledna 2022 dochází ke sloučení sborů Libenice s Kolínem a Krakovan s Kutnou Horou. Náš seniorát
tak bude mít 18 sborů. Přejeme bratřím a sestrám z Libenic a Krakovan, aby v novém uspořádání nalezli své
místo a přispěli také k obohacení sborů, ke kterým se připojují.
V adventu byla vykonána ve sborech seniorátu sbírka pro Středisko Diakonie Střední Čechy a děkujeme
vám všem, kdo jste se na ní podíleli, vynesla 36 874,- Kč.
Seniorátní výbor projednal žádosti sborů o podporu ze seniorátních mikroprojektů a všechny je schválil.
V letošním roce jsme ale vzhledem k převisu poptávky museli krátit. Seznam a projekty sborů naleznete na
seniorátním webu v sekci Mikroprojekty.
Děkuju předsedům odborů, kteří již dodali termíny plánovaných seniorátních akcí do kalendáře. Zejména
poslanci seniorátního shromáždění JJ, prosím, všimněte se termínu a místa jednání 😊
Termíny prozatím známých seniorátních (a některých dalších) akcí na letošní rok:
11. – 12. 2.
5. 3.
18. – 20. 3.
17. 4.
15. 5.
19. - 21. 5.
27. – 28. 5.
10. 6.
6. – 13. 8.
19. 6.
2. – 3. 9.
3. 9.
23. – 25. 9.
12. 11.
9. – 10. 12.

– Zpívání mládeže (seniorátní mládež)
– Setkání kurátorů
– Jarní seniorátní dni mládeže
– Boží hod velikonoční
– Seniorátní rodinná neděle
– Synod (Svitavy)
– RelaxMax (mládež)
– Noc kostelů
– Letní pobyt mládeže
– Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty v Kutné Hoře
– Setkání mladší mládeže (Poděbrady)
– Polabská evangelická pouť (Poděbrady)
– Sjezd (nejen) evangelické mládeže v Ostravě
– Konvent
– Vánoční mládež
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