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29. leden 
» Verš pro dnešní den «

 Učils mě, Bože, od mládí, až dosud vyprávím o tvých zázracích.

Žalm 71,17

 
Sborový program: 

Neděle
Středa

29.1.
1.2. 9:30

19:00

 
Bourání legového města
Setkání maminek 
Biblická hodina – Gn 23

Neděle  5.2. 08:45
9:30

Modlitební chvíle 
Nedělní shromáždění   s Večeří Páně
                              slouží M. Hejzlar 

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

Další informace a oznámení:    
 Legoprojekt:  Děkujeme všem, kteří  pomohli s organizováním a průběhem letošního

Legoprojektu. Od středy do pátku zde děti stavěly během dopoledne v rámci vyučování
(více než 180 dětí), tak i v rámci vlastního Legoprojektu (každý den okolo 35 dětí). 

 Bourání Legového města: Dnes odpoledne bude rozbouráno legové městečko, které
děti vytvořily během legoprojektu. Budeme velmi rádi, pokud nám pomůžete (dospělí a
starší děti) složit tuto sadu zpět do vozíku.  

 Dětský klub a dorost:  Vzhledem k pololetním  prázdninám nebude tento týden ani
dětský klub ani dorost.   

 Pastorální konference:  Od zítřka do středy 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,   

 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 naše město – za to, aby v našem okolí mohli zakusit pokoj s Bohem, 

 známosti v našem sboru,

 za dnešní soud s Petrem Jaškem, který je vězněn v Súdánu,

 za pastorální konferenci kazatelů, 

 za sbory v naší církvi, které procházejí krizí, 

 za naši vládu, prezidenta i parlament, aby měli moudrost pro vedení naší země. 


