
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

8. leden 
» Verš pro dnešní den «

Nakonec Ježíše ďábel postavil na vysokou horu a ukázal mu všechna království světa
s jejich okázalostí a bohatstvím. Tam mu řekl: „Toto všechno ti dám, jestliže přede

mnou klekneš a pokloníš se mi!“ Ježíš odpověděl: „Odejdi, satane! Vždyť je
psáno: ,Nikomu kromě Boha se nebudeš klanět ani ho uctívat.’“ 

 
Sborový program: 

Úterý 
Středa 

10.1.
11.1.

18:00
9:30

18:00

 
Alianční týden modliteb (setkání v CČSH)
setkání maminek 
Alianční týden modliteb (setkání v CB)

Čtvrtek 12.1. 18:00 Alianční týden modliteb  (setkání v ŘKC)

Pátek  13.1. 15:30
18:00

Setkání dětského klubu
Setkání dorostu 
Setkání mládeže

Neděle  15.1. 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:    
 Alianční týden modliteb:  Tento týden se koná tradiční týden modliteb. 

Setkání v ČCSH – slouží Miloš Hejzlar 
Setkání  v CB  - slouží duchovní ŘKC
Setkání v ŘKC - Slouží Dalibor Vik 

Začátky všech setkání v 18:00 !!!

 Dětský klub:  V pátek se poprvé sešel dětský klub, který je určen pro 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. 

 Přednáška:  ČKA  v M. Boleslavi nás zve na přednášku J. Fištejna: Svět v roce 2017 –
hrozby a naděje, která se uskuteční ve sboru ČCE v Husově ul.. Začátek je v 19:00.

 Teen Challenge:  V neděli 22.1. v našem sboru poslouží svědectvími ženské středisko
Teen Challenge. Tuto neděli se také uskuteční sbírka na podporu této činnosti. 

 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. 

 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. 

 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 Večery u krbu, 

 za nemocné, kteří jsou doma či v nemocnicích, 

 za setkávání dětského klubu, dorostu i mládeže, 

 za Legoprojekt, 

 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 pronásledovanou církev. 


