
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 
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5. únor 
» Verš pro dnešní den «

Hospodin shlíží z nebes na lidské syny, aby viděl, zda je někdo rozumný, zda
někdo hledá Boha. 

Žalm 14,2 

 
Sborový program: 

 Středa

Pátek 

8.2.

10.2.

19:00

15:30
18:00

 
Biblická hodina – Gn 24

Setkání dětského klubu
Setkání dorostu 
Setkání mládeže 

Neděle  12.2. 08:45
9:30

Modlitební chvíle 
Nedělní shromáždění   slouží P. Štifter 

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

Další informace a oznámení:    
 Dětský klub a dorost: Od tohoto týdne se opět bude konat setkání dětského klubu i

dorostu.   

  Sborový  víkend:  Na nástěnce visí informace o sborovém víkendu který se bude
konat od 28.4. do 1.1  v rekreačním zařízení – Zelené údolí ve Šlovicích (Křivoklátsko).
Cena pobytu je 350 Kč/den (ubytování a polopenze). Je třeba se přihlásit během února
u Renaty Hejzlarové a zaplatit zálohu za pobyt (500 Kč). 

 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 staré lidi v našem sboru, 

 za učitele v nedělní škole,

 za staršovstvo, 

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

 známosti v našem sboru,

 za sbory v naší církvi, které procházejí krizí, 

 za Petra Jaška v Súdánu, 

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


