Církev bratrská v Ostravě
Sborová oznámení

ŘÍJEN 2017

PRAVIDELNÝ PROGRAM:
STŘEDA
PÁTEK
PÁTEK
NEDĚLE
NEDĚLE

18:30
15:00
18:00
8:45
9:30

Biblická a modlitební hodina
Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)
Mládež (www.facebook.com/mladezOstrava)
Modlitební chvíle
Bohoslužba (www.cb.cz/ostrava/zive)

SETKÁNÍ NA STANICÍCH:
CB3 bohoslužba www.cbtrojka.cz
Suchdol n.O. biblická hodina
Odry bohoslužba
Suchdol n.O. bohoslužba
CB3 bohoslužba
CB3 bohoslužba

neděle 1.10. v 16:00, Dolní Vítkovice – provoz
Hlubina, Velký kinosál, Michael Novotný
úterý 3.10. v 18:30, Jan Kočnar
neděle 15.10. v 8:45, Jiří Šimpach
neděle 15.10. v 10:00, Jiří Šimpach
neděle 15.10. v 16:00, Cooltour – Černá louka
neděle 29.10. v 16:00, Cooltour – Černá louka

PLÁN SLUŽEB
NEDĚLE 1.10.
STŘEDA 4.10.
NEDĚLE 8.10.
STŘEDA 11.10.
NEDĚLE 15.10.
STŘEDA 18.10.
NEDĚLE 22.10.
STŘEDA 25.10.
NEDĚLE 29.10.

Matúš Kušnír, VP
Karel Buba
Tomáš Novotný
Lukáš Nyzio
Tibor Máhrik
Jaroslav Orawski
Roman Toušek
Karel Fojtík
Josef Sliž
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MODLITEBNÍ NÁMĚTY:
 za pomoc, uzdravení, povzbuzení a potěšení od Pána Boha (čas společných
modliteb každý den 21:00): Marta Straková, Olga Kampová, Jan Bartoň, Jiří
Fojtík st., Zdeněk Chromčák, František Maňásek, Dagmar Maňásková, Václav
Šeděnka, Milada Demeterová, Jaromír Klamka

 za připravenost sboru a povolání
nového kazatele pro náš sbor –
„střídání stráže na kazatelně“

 za oblasti, kde jsou vojenské
konflikty, nepokoje (Ukrajina, Sýrie,
Irák...)

 za nadcházející parlamentní volby

 za pokoj a ochranu pro Izrael

 za prezidenta, za vládu ČR, za Boží
požehnání a moudrost ke správě
republiky

 za to, aby vlády odhalovaly
teroristické útoky před jejich
uskutečněním

 za pronásledované křesťany

 misie Honza a Jarmila, Nathan a
Lucie Crighton

 za ty, kteří utíkají z domova před
pronásledováním
 za to, aby Církev v Evropě
utečencům posloužila evangeliem

NAROZENINY:
Pavla Fürstová (1.10.)
Daniela Manďáková (1.10.)
Václav Šeděnka (5.10.)
Jan Pokorný (6.10.)
Adriana Pavlíková (19.10.)
Sylvána Štiglerová (20.10.)
Marcela Zončová (31.10.)

Z dětí:
David Zdražil (20.10.)
Marek Zdražil (20.10.)
Natálie Zdražilová (21.10.)
Tobiáš Daniel Valíček (28.10.)
Matyáš Javorek (31.10.)
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Milé sestry a bratři,
dovolte mi, abych vám předložila záměr, který
se týká sborové kavárny Libreso a který by se
začal uskutečňovat od nového roku 2018.
Po letech zkušeností, kdy bylo stále obtížnější
zajistit obsluhu kavárny po nedělním
shromáždění (pořád se dokola střídalo jen
několik stále stejných dvojic nebo i jednotlivců),
se na vás obracím s novým návrhem zajištění
služby v kavárně po nedělním shromáždění. Mělo
by to vést k zjednodušení práce v kavárně a také k zapojení většího počtu rodin.
Jedná se o to, aby byla kavárna využita hlavně k rozhovorům a přátelskému setkání.
(Všichni si uvědomujeme, že i přes veškerou snahu máme omezené možnosti se vzájemně
navštěvovat).
Kdyby se zúčastnilo např. 25 rodin, tak by na každou z nich vyšly jen 2 neděle v roce.
Bude vytvořen jmenný seznam na rok dopředu, takže si každý bude moci včas uzpůsobit
vlastní program. I v jiných sborech se tento systém osvědčil.
Další změnou je, že se v kavárně nebude prodávat. Kdo se třeba nehlásil do kavárny kvůli
pokladně, už se nemusí bát, že to nezvládne .
Káva, čaj a voda budou zdarma.
Bude zcela na rozhodnutí rodiny, která bude mít službu, zda donese buchtu, sušenky…
nebo nic. Není to podmínkou.
Nyní jsou ještě v kavárně nakoupené potraviny, které se musí do konce roku prodat. Poté
by byla v kavárně k dispozici káva, čaj, cukr a smetánky.
Každý návštěvník si bude moci zalít kávu nebo čaj podle svého gusta.
Služba v kavárně by obnášela:
•
•
•
•

před shromážděním uvařit do termokonvic horkou vodu
na pult dát hrníčky a skleničky, lžičky, kávu, čaj, smetánky, vodu do džbánu,
případně přinesené občerstvení
po shromáždění být k dispozici při samoobslužné přípravě nápojů, případným
zájemcům uvařit espresso v kávovaru (to jediné by bylo zpoplatněno, bude na to
připravena „pokladnička“)
na konci (cca ve 12:00 hodin) umýt a uklidit nádobí

Do konce října 2017 bude připraven rozpis služeb na příští rok s konkrétními jmény. Kdo
nebude souhlasit se zařazením do této služby, může to svobodně sdělit a bude vymazán.
Naopak, kdo by měl zájem a nebude tam uvedeno jeho jméno, také to může svobodně
sdělit a bude radostně připsán .
Nuže – ať už jíte nebo pijete, ať už děláte cokoli, všechno to dělejte k Boží slávě.
1. Kor. 10, 13
Darina Linzerová za Sesterstvo
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