Sbor Církve bratrské v Opavě

28. března 2021

NEDĚLNÍK
Stvoř mi srdce čisté, o Bože! Obnov v mém nitru pevného ducha /Ž 51,12/

Pravidelný program
středa, 17:30 modlitební setkání
mládeže
Zoom ID: 863 3748 6350
středa, 18:00 setkání mládeže
Zoom ID: 863 3748 6350
čtvrtek, 18:00 biblická on-line
Zoom ID: 389 493 5210
pátek, 10:00 společná
bohoslužba CB Soukenická přenos na YouTube

Proměna srdce

neděle, 09:30 bohoslužba
přenos z Hradecké
Zoom ID: 275 853 7712

Matúš Kušnír | Genesis 32,23-3
Žijeme v hříchem porušeném světě, na naše srdce má vliv tato
porušenost. Potřebujeme nové srdce a následně znovu a znovu
doznávat jeho obnovy. Dnes si připomeneme Jákobův příběh a
jeho zápas s Hospodinem. Tu noc, před osudovým setkáním se
svým bratrem, šlo především o Jákobovo srdce

Modlitební náměty
Modleme se za Ježíšův druhý
příchod. Ve Zjevení je napsáno,
že Duch svatý spolu s církví volá a
prosí, aby Kristus přišel.

Prožil jsem proměňující setkání s Kristem? V jakých oblastech došlo k
zřetelné proměně?

Připojme se i my tomu volání po
Kristu a jeho příchodu. Pomůže
nám to méně držet časnost a více
se zaměřit na věčnost.

……………………………………………………………………………………….

✏ …………………………………………………………………………………………
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Sbor Církve bratrské v Opavě

28. března 2021

REKREACE PRO SENIORY 2021
Diakonie Církve bratrské Vás srdečně zve na rekreaci pro seniory, která se uskuteční

v Horském hotelu Alba v Orlických Horách, ve dnech 19. – 25. 6. 2021.
Tento rok, pokud to covid-19 dovolí, navšBvíme oblast u severovýchodní hranice naší
republiky, která nabízím mnohá malebná zákouB.
O duchovní program se opět postarají br. kaz. Ondřej Kyml a br. Lukáš Skala. S organizačními
záležitostmi Vám pomůže a v případě dalších potřeb Vám bude k dispozici s. Dagmar
Průšková z kanceláře Diakonie CB.
Ubytování: 2 - 4 lůžkové pokoje se samostatnou koupelnou a WC.
Stravování: celodenní strava (snídaně, oběd, večeře)
Doprava: „po vlastní ose“ , GPS: 50.2986222N, 16.3706322E
Více informací o místě: hap://www.albahotel.cz/
Adresa: Deštné v Orlických Horách 180, PSČ: 517 91

Případné dotazy k pobytu zodpoví br. Pravdomil Gebauer

Ubytovací kapacita je 50 osob, o účash bude rozhodovat datum podání přihlášky!
Uzavírka přihlášek je 30. 4. 2021.

Cena – ubytování + stravování (plná penze) 5.000 – 5.500,- Kč/týden/ 1 osoba
Cena bude upřesněna, až budou hotely opět otevřeny.

Přihlášky zasílejte do 30. 4. 2021
na e-mail: pravdomil.gebauer@centrum.cz
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