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Poděbradský seniorát – informace 

leden 2017 

 

 

Nový rok je opět zde a s ním i nová várka seniorátních informací. Po adventním a vánočním 

maratonu se i sborový a seniorátní život trochu odlehčuje a s tím i seniorátní informace. I když… 

 

* Pastorální konference kazatelů bude 10. ledna v Mladé Boleslavi. Kázat bude Miroslav Erdinger, 

bonus bude mít Helena Junová a hostem bude filosof Jan Sokol, který bude mluvit na téma: „Nežít 

jen pro sebe“.  

* 16. ledna mají Den otevřených dveří na Evangelické teologické fakultě od 14 do 18 hodin. 

* Schůze seniorátního výboru proběhne 18. ledna od 18,30 hodin v Poděbradech. 

* Pravidelné setkání kurátorů je v jednání, předběžný termín se rýsuje na sobotu 11. března.  

 

Začátek roku je spojen s mírně otravnými, leč nezbytnými úkony organizačně – správními. 

Nezapomeňte tedy prosím např. na provedení inventarizace, se všemi náležitostmi, které k tomu 

patří (inventarizace neznamená pouze to, že se zkontroluje seznam hmotného majetku!!) 

Dokumenty, které vám při tom mohou pomoci, naleznete třeba na seniorátním webu. Z ústředí by 

posléze měly dojít pokyny k vyplňování evidenčních dotazníků a výkazů hospodaření. Také sborová 

shromáždění je třeba včas naplánovat a ohlásit. Potřebujete-li pomoc či radu, neváhejte se obrátit na 

seniorátní výbor či seniorátní účetní. 

 

Termíny známých seniorátních (a některých dalších) akcí na letošní rok: 

 

11. - 12. 2. - Zpívání v Kolíně (mládež) 

11. 3.   - Seniorátní setkání kurátorů  

7. - 9. 4. - Jarní seniorátní dny mládeže 

16. 4.  - Boží hod velikonoční 

13. 5.   - Výlet (mládež) 

18. – 21. 5. - Synod 

27. – 28. 5. - Setkání mladší mládeže  

28. 5.   - Seniorátní rodinná neděle v Nymburce  

9. 6.  - Noc kostelů 

   - Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty 

28. 7. - 4. 8. - Letní pobyt mládeže (Daňkovice) 

10. 9.   - Slavnostní den k 500. výročí reformace v Ratiboři 

16. – 17. 9. - Sion  

 7. – 9. 10. - Sjezd mládeže v Jablonci na Nisou 

4. 11.  - Konvent Poděbradského seniorátu 

10. – 12. 11.  - Podzimní seniorátní dny mládeže 

8. - 9. 12.  - Vánoční mládež 
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