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Na  začátku  měsíce  listopadu  přijměte  další  seniorátní  informace.  Aktuální  jsou  informace
z konventu, který se 1.11. konal v Kutné Hoře. Letos se využilo 14 hlasovacích lístků a to se spousta
voleb obešla  bez nich!  Byl  to  maraton,  ale  vše se  stihlo v plánovaném čase.  Předsedou nového
konventu byl zvolen bratr Miroslav Pfann. V předsednictvu, které konventy připravuje a řídí, jsou
dále  farář  Ondřej  Zikmund  z  Kutné  Hory a  presbyteři  Hynek Brynych  z  Lysé  a  Tomáš Fér
z Kolína. Poslanci na synod byli zvoleni Miroslav Pfann a Dagmar Férová. Konvent také zvolil za
seniorátní farářku Miloslavu Hofmanovou (od ledna 2015, na třetinu úvazku). Seniorátní repartice
byly sníženy. Letošní synod bude volit novou synodní radu a tak proběhla „průzkumná volba“, jakási
příprava možných jmen kazatelů a presbyterů, kteří by se nám zdáli vhodní do tohoto úřadu. Ze
jmen, na která jsme přišli, se myslím dá vybrat! Konvent se také věnoval dalšímu směřování církve v
podmínkách přechodu k finanční soběstačnosti a otevřel otázku, na jaké „diakonické a rozvojové“
projekty použít část peněz finančního narovnání. Nějaký čas zabralo také jednání o situaci Diakonie
ve Středočeském kraji a rozdělení sboru ve Zruči nad Sázavou. Více se dozvíte, až budou hotová
usnesení a zápis.

Co nás v listopadu čeká?  

* Poradní odbor pro rodiny s dětmi připravil výlet, který se koná v neděli 2. listopadu (pozvánku s
informacemi najdete na seniorátním webu http://podebradsky-seniorat.evangnet.cz, pro ty, kdo by se
ještě narychlo chtěli rozhodnout!)

*  V Mělníku  byla  zvolena  novou  farářkou  sestra  Martina  Lukešová.  Nastoupila  do  funkce  1.
listopadu a její instalace se bude konat již v neděli 9. listopadu od 14.30 ve sboru v Mělníce. 

* Podzimní seniorátní dni mládeže se konají  v Poděbradech od 7. do 9. listopadu. Tématem je
„Musíme si pomáhat“ a na programu jsou přednášky, rozhovory i praktická pomoc! Povzbuďte ve
svých sborech mládež k účasti nebo ji rovnou dovezte!

* V neděli 9. listopadu se také koná v Nymburce Slavnost k 600. výročí vysluhování „pod obojí“.
Přednášet  bude  historik  Ota  Halama  na  téma  „Kalich  v  roce  1414  a  dnes“.  Pozvánka  opět  na
seniorátním webu.

* Divadlo Oskar a růžová paní v provedení herců hradeckého Klicperova divadla Jana Sklenáře a
Martiny Eliášové se bude hrát v Poděbradech v neděli 23. listopadu od 17 hodin.

Schůze seniorátního výboru se koná 27. listopadu od 9.15 v Poděbradech.
Pastorálku bude 11.  listopadu v Libici.  Kázat  bude Kateřina  Roskovcová a  i  zážitcích  ze svých
služebních cest po Sýrii a Izraeli bude mluvit Čestmír Siwek.

Další připravované akce:

12. 12. seniorátní vánoční mládež
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