
Sbor Církve bratrské v Benátkách n/J
Dražická 387, 294 71 Benátky n.J
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správce sboru a kazatel: Miloš Hejzlar
tel.: 608333926, milos.hejzlar@cb.cz
místopředseda staršovstva: David Smik 
tel.: 731190812, david.smik@fbe@cz

Nový rok 

1. leden 
» Verš pro dnešní den «

Upřímně a ochotně služ Bohu celým svým srdcem i myslí. Vždyť Hospodin vidí
až do srdce a zná i ty nejtajnější pohnutky každého člověka.  

1. Paralipomenon 28,9

 
Sborový program: 

Středa 4.1. 18:00
 
Biblická hodina  Gen 22

Pátek  6.1. 15:30 Setkání dětského klubu
Setkání dorostu 
Setkání mládeže

Neděle  8.1. 08:45
9:30

Modlitební chvíle 
Nedělní shromáždění   
                               slouží J. Serbus 

  

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

Další informace a oznámení:    
 Dětský klub:  Od tohoto týdne se budou v našem sboru konat setkání dětského klubu

(děti mladšího školního věku (6- cca 11 let). Setkání budou probíhat vždy v pátek od
15:30 do 17:30. Zvány jsou všechny děti. 

 Novoroční verše:  V předsálí jsou k dispozici novoroční verše. 

 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. Na nástěnce
najdete plakát na tuto akci a na stole v předsálí i pozvánky. 

 Alianční týden modliteb:  V týdnu od 8.1. se bude i v našem městě konat alianční
týden modliteb. Program tohoto týdne najdete na sborové nástěnce.   

 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. 

Verše pro náš sbor pro letošní rok: 

Sbor: Posilněte proto své zemdlené ruce i klesající kolena´ a `vykročte jistým krokem´,
aby to, co je chromé, docela nezchromlo, ale naopak se uzdravilo. Žd 12,12-13
Staršovstvo:  Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství.  Kol 3,16
Malá besídka: Ze všech stran jsi mi však, Hospodine, štítem, tys má sláva, ty mi pozvedáš
hlavu Žalm 3,4
Velká besídka: Kdo říká, že je v světle, a přitom nenávidí svého bratra, je dosud ve tmě. 

1 J 2,9
Dorost: Kdo dovede povzbuzovat, nechť povzbuzuje. Ř 12,8
Mládež : Bázeň před Hospodinem je zdroj života, pomůže uniknout léčkám smrti. Př 14,27
Maminky: jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života.

 1 Pt 1,15
Caritas: Co Hospodin rozboří, nikdo nezbuduje, zavře dveře za někým a otevřít je nelze. 

Jb 12,14
Senioři: Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. Mt 25,13
Skupinka u M Němcové: Život, to je pro mne Kristus, a smrt je pro mne zisk. Fp 1,21

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 Petra Jaška, který je vězněn v Súdánu,

 za Radu CB, moudrost a požehnání pro její práci, 

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

 za moudrost pro představitele našeho národa. 


