
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

22. leden 
» Verš pro dnešní den «

Sám náš Pán Ježíš Kristus a Bůh, náš Otec, který si nás zamiloval a v milosti
nám daroval věčné potěšení a dobrou naději, nechť vaše srdce povzbudí a

upevní v každém dobrém skutku i slovu. 
2. list Tesalonickým 2,16–17

 
Sborový program: 

Středa
Čtvrtek 

25.1.
26.1.

16:00
16:00

 
Legoprojekt 
Legoprojekt

Pátek  

Sobota

27.1.

28.1.

16:00

16:00

Legoprojekt

Slavnostní otevření „Legového městečka“

Neděle  29.1. 08:45
9:30

Modlitební chvíle 
Nedělní shromáždění   
                              slouží M. Hejzlar 

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

Další informace a oznámení:    
 Teen Challenge:   Dnes nám poslouží svědectvími ženské středisko Teen Challenge.

V předsálí je možné zakoupit i některé výrobky z produkce tohoto střediska. 

 Služba M. Hejzlara:   Br Hejzlar  dnes slouží  v Mladé Boleslavi,  odpoledne pak se
účastní sborového setkání s D. Novákem v Milovicích. 

 Legoprojekt: Tento týden bude v našem sboru probíhat Legoprojekt. Pokud by ještě
někdo rád pomohl s organizováním této akce, přihlaste se u M. Hejzlara. Pokud by
sestry  mohly  pro  tuto  akci  připravit  pečivo,  kontaktujte  prosím  R.  Hejzlarovou
(608333931). Modleme se za tuto akci, za její pokojný průběh a požehnání. Slavnostní
otevření  městečka  se  bude  konat  v  sobotu  –  všichni  jste  srdečně  zváni.   Bourání
legového města pak proběhne v neděli 29.1. odpoledne – i k tomu jste všichni srdečně
zváni. 

 Dětský klub a dorost:  Vzhledem k legoprojektu nebude tento týden ani dětský klub
ani dorost. Dětský klub se nesejde ani o týden později ( 3.2.), protože jsou pololetní
prázdniny.  

 Pastorální  konference:  od  30.1  do  1.2.  se  bude  M.  Hejzlar  účastnit  pastorální
kazatelské konference v H. Brodě. Nebude proto v Benátkách. 

 Pobyt mladých rodin:  26-28.5. se bude konat pobyt mladých rodin s dětmi na chatě
Seleška. Informace na sborové nástěnce a u A. Novozámského.  

 Seminář:  Odbor pro manželství a rodinu zve na konferenci s Jeronýmem Klimešem na
téma: Pasti  moderní  rodiny – digitální  dětství  a finanční  gramotnost.  Konference se
koná 11.3. ve sboru Praze 5 Smíchov. Pozvánka visí na sborové nástěnce. 

 Pro Singles:  Odbor pro manželství a rodinu pořádá 25.2. Singles párty. Pozvánka visí
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. 

Modleme se:

 Za probuzení v národě, v církvi a v našem sboru,

 za práci na stanici v Milovicích, Večery u krbu,  

 za nemocné, kteří jsou doma či v nemocnicích, 

 za učitele v nedělní škole, 

 za Legoprojekt, za to, aby děti mohly i skrze tuto akci poznat Boží lásku, 

 za známosti v našem sboru, 

 za Petra Jaška, který je vězněn v Súdánu,

 za Radu CB, moudrost a požehnání pro její práci, 

 za nového amerického prezidenta, aby měl moudrost pro tento úřad. 


