Poděbradský seniorát – informace
Září 2022
* V pátek 2. září od 16 hodin pořádá seniorátní odbor mládeže Setkání mladší mládeže v Poděbradech.
Pošlete/přivezte své konfirmandy a mladší mládežníky na tuto akci, aby se zapojili do seniorátního
společenství.
* V sobotu 3. září pak navazuje seniorátní setkání pro všechny generace nazývané Polabská evangelická
pouť v Poděbradech (začátek 9.15). Petr Sláma bude mluvit o tom „Co je člověk?“, s Adamem Csukásem
probereme myšlenku nového rozdělení seniorátu, pro děti bude připraven program a zakončíme obědem a
volný rozhovorem.
* Pastorální konference kazatelů proběhne 13. září v Nymburce. Kázat bude Petr Pivoňka, bonus bude mít
Miroslav Erdinger a Jan Kranát bude mluvit o spravedlivé válce.
* Celocírkevní Sjezd (nejen) evangelické mládeže se koná 23. – 25. září v Ostravě. Podpořte mládežníky
v cestě na toto setkání (povzbuzením či finanční podporou), případně je tam doprovoďte! Plakátek došel ve
sborové zásilce, je ke stažení na seniorátním webu nebo si jej ve formátu A3 můžete odvézt z pouti.

Ze sborů:
* V sobotu 10. září od 14 hodin zve sbor v Libici nad Cidlinou na další ročník Slavníkovského dne.
Různorodý program pro děti i dospělí. Plakátek na seniorátním webu.
* V sobotu 10. září mají na Mělníce karáskovský happy(e)ning od 14 do 22 hodin v Parku Neuberk.
* V sobotu 17. září zve sbor v Poděbradech na další ročník benefičního festivalu GlorietFest. Od 14 do 22
hodin.

Z církve:
* Od října se začne konat kurz pro výpomocné kazatele. Povzbuzujeme zájemce ze seniorátu, aby se do
kurzu, který bude pořádán ve spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou UK, přihlásili (i kdyby snad
výhledově nepočítali s tím být výpomocnými kazateli.) Další informace na seniorátním webu a přihlášky na
na webu https://prihlasky.e-cirkev.cz
* Stejně tak povzbuzujeme vedoucí nedělních škol i jiných katechetických skupin, aby se zúčastili kurzu
S dětmi na cestě víry. Informace přišly ve sborové zásilce a naleznete je spolu us možností přihlášky na
webu https://prihlasky.e-cirkev.cz
Termíny prozatím známých seniorátních (a některých dalších) akcí na letošní rok:
2. – 3. 9.
– Setkání mladší mládeže (Poděbrady)
3. 9.
– Polabská evangelická pouť (Poděbrady)
23. – 25. 9. – Sjezd (nejen) evangelické mládeže v Ostravě
12. 11.
– Konvent v Nymburce
9. – 10. 12. – Vánoční mládež
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