
Sbor Církve bratrské v Benátkách n/J
Dražická 387, 294 71 Benátky n.J

email: benatky@cb.cz

správce sboru a kazatel: Miloš Hejzlar
tel.: 608333926, milos.hejzlar@cb.cz
místopředseda staršovstva: David Smik 
tel.: 731190812, david.smik@fbe@cz

BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ  

25. prosinec
» Verš pro dnešní den «

Marie vyznávala: „Bůh svrhl vládce z trůnů a povýšil pokorné, hladovějící
nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou.“ 

Lukáš 1,52–53

 
Sborový program: 

Sobota 31.12. 17:00 Silvestrovské setkání 

Neděle  1.1. 09:15
10:00

Modlitební chvíle 
Novoroční shromáždění   s vysluhováním 
Večeře Páně 
                               slouží M. Hejzlar 

  

Po shromáždění je staršovstvo připraveno k modlitbám za kohokoliv z vás.  

Další informace a oznámení:     
 Silvestr:  Při setkání na Silvestra bychom se rádi ohlédli za uplynulým rokem. Budeme

rádi za krátká svědectví, ke kterým bude při tomto shromáždění dán prostor. 

 Dětský klub:  Od počátku roku bychom rádi v našem sboru rozběhli setkávání dětí
mladšího školního věku (6 - cca 11 let), dětský klub. Setkání by probíhala vždy v pátek
od 15:30 do 17:30. Kdo by měl o taková setkávání zájem, přihlaste se u M. Hejzlara
nebo u H. Bažantové. 

 Legoprojekt:  Koncem ledna (25.-28.1.) bude v našem sboru probíhat Legoprojekt.
Kdo by rád pomohl s organizováním této akce, přihlaste se u M. Hejzlara. 

 Pomoc lidem v nouzi:  Centrum Naděje  v  Ml.  Boleslavi  přijímá  potraviny  pro  lidi
v nouzi. Bližší informace u s. Palánové (731474229), která tuto pomoc koordinuje. 

 Oznámení:  Kdo z vás by sborová oznámení rád dostával emailem, přihlaste se u M.
Hejzlara (nejlépe také e-mailem). 

Narození: Manželům  Krejčovým  se  minulou  neděli  narodila
dcera Růženka.  Rodičům i  Růžence přejeme Boží  požehnání  a
moudrost. 

Přejeme všem pokojné a požehnané prožití vánočních

 svátků a radost z narození našeho Spasitele. 

Modleme se:
 Za probuzení v národě, v církvi a v našem sboru,

 za práci na stanici v Milovicích, za Večery u krbu, 

 za nemocné, kteří jsou doma či v nemocnicích, 

 za setkávání dětského klubu v příštím roce, 

 za staré lidi v našem sboru a okolí,

 za staršovstvo – moudrost pro vedení našeho společenství, 

 za nového katolického duchovního v našem městě – za církve a jejich působení,

 za pronásledovanou církev – za Petra Jaška. 


