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Církev bratrská v Ostravě 

Sborová oznámení 

LEDEN 2018 
 

 

 

PRAVIDELNÝ PROGRAM: 
STŘEDA Pozor změna času začátku na 17:30 Biblická a modlitební hodina 
PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)  
PÁTEK 18:00 Mládež (www.facebook.com/mladezOstrava)  
NEDĚLE 8:45 Modlitební chvíle 
NEDĚLE 9:30 Bohoslužba (www.cb.cz/ostrava/zive) 

 

SETKÁNÍ NA STANICÍCH: 
CB3 bohoslužba www.cbtrojka.cz  neděle 7.1. v 16:00, Cooltour 
CB3 bohoslužba www.cbtrojka.cz  neděle 21.1. v 16:00, Cooltour 
Odry bohoslužba   neděle 21.1. v 8:45, Jiří Havránek 
Suchdol n.O. bohoslužba  neděle 21.1. v 10:00, Jiří Havránek 

 

PLÁN SLUŽEB
PONDĚLÍ 1. 1. Petr Kučera 
STŘEDA 3.1. Matúš Kušnír 
NEDĚLE 7.1. Matúš Kušnír, VP 
STŘEDA 10.1.  18:00, Alianční týden modliteb, CB Ostrava, Ewa Jelinek 
NEDĚLE 14.1. Tomáš Novotný 
STŘEDA 17.1. Jan Pokorný 
NEDĚLE 21.1. David Novák 
STŘEDA 24.1. Karel Buba 
NEDĚLE 28.1. Tibor Máhrik 
STŘEDA 31.1. Jan Kočnar 
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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, Dagmar Maňásková, Václav Šeděnka, 
Milada Demeterová, Jaromír Klamka 

 

 
 za připravenost sboru a povolání 

nového kazatele pro náš sbor 

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

 za pronásledované křesťany 

 za ty, kteří utíkají z domova před 
pronásledováním 

 za to, aby Církev v Evropě 
utečencům posloužila evangeliem 

 za oblasti, kde jsou vojenské 
konflikty, nepokoje 

 za pokoj a ochranu pro Izrael 

 za to, aby vlády odhalovaly 
teroristické útoky před jejich 
uskutečněním 

 misie Honza a Jarmila, Nathan a 
Lucie Crighton 

 

 
 

NAROZENINY: 
Daniela Hořínková (7.1.) 
Alena Blažejová (10.1.) 
Ludmila Smreková (11.1.) 
Lydie Fojtíková (19.1.) 
Jiří Fojtík st. (13.1.) 
Zdeněk Chromčák (26.1.) 
Anna Bartoňová (27.1.) 
Jiří Zdražil (28.1.) 
Pavla Kleinová (29.1.) 
Jan Kočnar (30.1.) 

Z dětí: 
Michaela Zdražilová (20.1.) 
Josef Solich (20.1.) 
Júlie Figová (22.1.) 
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Na silvestrovském shromáždění jsme vylosovali 
tyto biblické verše na rok 2018 

Sbor Snažte se upevňovat své povolání. Budete-li to činit, nikdy 
neklopýtnete.   2. Pt 1, 10 

Staršovstvo Buď rozhodný a odvážný. Dbej na to, co ti svěřil Hospodin, tvůj 
Bůh.   1. Kr 2, 2-3 

Sesterstvo Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám 
věčný život: nezahynou na věky a nikdo je z mé ruky nevyrve.   
Jan 10, 27-28 

Klub 
seniorů 

Nezjedná snad Bůh právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i 
nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá?   Lukáš 18, 7 

Chválicí 
skupina 

Každý z nás ať vychází vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru 
společného růstu.   Římanům 15, 2 

Besídka Zaženu tvou nevěru jak mračno a jako oblak tvé hříchy. Navrať se 
ke mně, já tě vykoupím.   Izajáš 44, 22 

Dorost Já jsem Bůh všemohoucí, choď stále přede mnou, buď bezúhonný.   
Genesis 17, 1 

Mládež Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou 
svou duší a celou svou silou.   Deuteronomium 6, 5 

KOPR Jednejte tedy rozhodně, nechť vaše ruce neochabnou, neboť vaše 
jednání bude odměněno.   2. Pa 15, 7 

CB Trojka Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte 
pravdu a pravda vás učiní svobodnými.   Jan 8, 31-32 

 

LIBRESSO 2018 
Milé sestry a bratři, 

jak jsem vás na začátku nového školního roku informovala, budou nápoje a případné 
vámi přinesené občerstvení v Libressu podávány zadarmo. Výjimku tvoří espresso z 
kávovaru. Kdo bude mít o tuto kávu zájem, vhodí 20 Kč do připravené pokladničky (kvůli 
drahému provozu). Do této pokladničky můžete kdykoli dobrovolně přispět i menším 
obnosem na provozní režii. 

Byl vytvořen Rozvrh služeb v Libressu na rok 2018. Děkujeme všem v něm uvedeným 
za ochotu zúčastnit se tohoto experimentu. Za rok, nebo dřív, praxe ukáže, jak nám to bude 
fungovat. Možná přijdete na nějakou zlepšovací vychytávku  . 

CO SE OD VÁS OČEKÁVÁ: 
před shromážděním: 
• nachystat do termokonvic horkou vodu 
• dát na pult hrníčky a skleničky, lžičky, kávu, čaj, smetánky, studenou vodu do džbánu 
• na talíře - přinesené občerstvení – buchty, sušenky…(není podmínkou) 
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po shromáždění: 
• být k dispozici při samoobslužné přípravě nápojů, osobně obsloužit starší návštěvnice/ky 
• případným zájemcům, „za dvacku“ vhozenou do připravené pokladničky, uvařit 

espresso v kávovaru  
• na konci (cca ve 12:00 hodin) umýt a uklidit nádobí, vrátit na své místo nespotřebované 

pochutiny, vynést odpadky 

Veškeré nádobí a vše, co budete potřebovat, je uloženo za pultem ve skřínkách, které 
jsou čitelně popsány. Lednice se nachází v kuchyni. Návod na obsluhu kávovaru je přiložen, 
kdo si ho netroufá použít, tak ho jednoduše nepoužije  . 

Kdokoli, kdo není uveden s rozvrhu služeb, může kteroukoli neděli přinést 
jakékoli občerstvení. Bude určitě vděčně přijato. Našim přáním je, aby bylo Libresso 
využíváno hlavně k vzájemným rozhovorům a přátelskému setkávání, místem, kde se 
můžeme vzájemně poznávat a povzbuzovat se. 

„Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek 

všeho, co potřebujete a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo.“            2. Kor 9,8 

Za sesterstvo Darina Linzerová 

 

Alianční týden modliteb za obnovu církve 

7.-14. ledna 2018   Česká evangelikální aliance 

 „Církev se musí neustále budovat. A bude vždy chátrat a vždy se znovu obnovovat… „ … více 
informací najdete na webu České evangelikální aliance, www.ea.cz 

Den a čas Místo bohoslužby Slovem slouží 

Ne 7.1. 18:00 hod. Bratrská jednota baptistů Ostrava 
Ostrava-Zábřeh, Závoří 101/32 

Jan Kočnar 
CB Ostrava-centrum 

Po 8.1. 18:00 hod. Českobratrská církev evangelická Ostrava, 
Husovo nám. 4, Třanovského sál 

Petr Polách 
CB Ostrava-Poruba 

Út 9.1. 18:00 hod. Křesťanské společenství Ostrava, Ostrava-
Pískové doly, V Zálomu 1, bývalá ZŠ 

Bohuš Sikora 
AC Ostrava 

St 10.1. 18:00 hod. Církev bratrská Ostrava centrum, 
28. října 147 

Ewa Jelinek 
ČCE Ostrava 

Čt 11.1. 18:00 hod. Slezská církev evangelická a.v. Ostrava, 
Husovo nám. 4, Lutherův sál 

Filip Fürst 
CASD Ostrava 

Pá 12.1. 18:00 hod. Církev adventistů sedmého dne Ostrava 
Ostrava-Přívoz, Trocnovská 725/20 

Pavel Taska 
SCEAV Ostrava 

So 13.1. 18:00 hod. Církev bratrská Ostrava – Poruba, 
Žilinská 1889/13 Ostrava-Poruba 

Antonín Kratochvíl 
KS Ostrava 

Ne 14.1. 18:00 hod. Apoštolská církev, Ostrava – Přívoz, 
Palackého 25 

Tomáš Oliverius 
JB Ostrava 
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