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S počátkem adventů přijměte poslední letošní seniorátní informace:

Pastorální konference  kazatelů bude  9. prosince v Brandýse. Kázat bude Čestmír Siwek, bonus
bude mít Miroslav Frydrych a hostem bude Roman Joch s tématem: „Rozdíly mezi Východem a
Západem na pozadí krize na Ukrajině“. Proběhne také povinné protipožární školení kazatelů. Před
Vánocemi se to může hodit...

Seniorátní vánoční mládež bude v pátek  12. prosince v Lysé nad Labem od 18 hodin. Pozvánka
přišla mailem do sborů.

Benefiční koncert  pro středisko Diakonie v Libici nad Cidlinou bude v sobotu  13. prosince od
18 hodin v Poděbradech. Vystoupí Pěvecký sbor a Orchestr Gymnázia Jiřího z Poděbrad.

Na přelomu roků se v Praze uskuteční mezinárodní setkání mladých lidí, které pořádá komunita v
Taizé. Mnozí pamatujete setkání před 24 lety, kdy hosté ze zahraničí přespávali v rodinách našich
sborů. Také letos organizátoři shánějí lidi ochotné ubytovat ve svých domovech mladé hosty. Nároky
nejsou velké. Více informací a formulář, kterým můžete nabídnout ubytování naleznete na stránkách
www.taizepraha.cz.  Doporučujeme  vaší  pozornosti,  zvláště  ve  sborech,  které  jsou  v dojezdové
vzdálenosti 80 minut od výstaviště v Letňanech.

Libišský  sbor  povolal  kantorku  –  Martinu  Renkovou,  absolvenku  Semináře  církevní  hudby
Evangelické akademie vedeného Ladislavem Moravetzem. K úkolům kantora ve farním sboru patří
zejména: podílet se ve spolupráci s kazatelem na přípravě hudební stránky bohoslužeb; doprovázet
bohoslužebný  zpěv;  připravovat  pro  různé  formy  bohoslužeb  hudební  skladby  liturgického
charakteru; dbát o kvalitu  různých forem církevní  hudby pěstované ve sboru (písní,  liturgických
zpěvů,  jiných hudebních forem);  starat se o cvičení  církevní hudby a zpěvu ve sboru, příp.  vést
pěvecký sbor; vyhledávat ty členy sboru, kteří mají vhodné obdarování a mohou se aktivně podílet na
pěstování hudby ve sboru (varhaníci, zpěváci apod.), a pečovat o ně; dbát o rozmanitost stylů a
žánrů církevní hudby pěstované ve sboru (z „Pravidel povolávání kantorů v ČCE“).  Jsme rádi, že
Seminář církevní hudby nese své ovoce a to i v našem seniorátu!

Diakonie Českobratrské církve evangelické vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí pobytových
služeb pro seniory  regionálního střediska  Diakonie  ČCE –  Střední  Čechy.  Místo  výkonu práce
sociálního pracovníka: Libice nad Cidlinou, Pátek, Opolany. Více na stránkách www.diakonie.cz v
sekci „volná místa“.

Seniorátní odbory prosíme, aby dodaly data akcí na příští rok.
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