Sbor Církve bratrské v Opavě

4. dubna 2021

NEDĚLNÍK
Víme, že Kristus vstal z mrtvých - smrt nad ním už nemá moc! /Ř 6,9/

Pravidelný program
úterý, 17:00 setkání staršovstva
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, 19:00 setkání dorostu
Zoom ID: 823 4600 2581
heslo: Lavina

Vzkříšený Kristus
osmé Janovo znamení

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

Matúš Kušnír | Jan 20,1-1
Ježíš vstal z mrtvých! Smrt je poražena! Vítězství bylo
dokonáno! Evangelista Jan, který nám vypráví Ježíšův příběh,
nás pomalu připravuje na toto slavné vyvrcholení dějinných
událostí. Pečlivě vybírá sedm Ježíšových zázraků, které nazývá
znameními, aby své čtenáře dovedl k osmému znamení Ježíšovu vzkříšení

Narozeniny
4.4. Marcela Vaňušová
5.4. Bohuslava Kubíčková
8.4. Petra Hajková
5.4. Gabriela Gáborová (E)
7.4. Anna Šenková (E)

Co změnilo v mém životě Ježíšovo vzkříšení? Jaká byla moje cesta
hledání Krista? Co jsem získal díky Ježíšově vzkříšení

Modlitební náměty

✏ …………………………………………………………………………………………

Modleme se za to, aby náš
národ mohl uvěřit ve
vzkříšeného Krista.

……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….

To, co lidé kolem nás opravdu
potřebují, je živá víra v Ježíše
Krista.

……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
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Sbor Církve bratrské v Opavě
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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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Převod telefonních čísel na T mobile beneﬁt

Sbor Církve bratrské v Opavě

4. dubna 2021

Dobrý den,
Od 1.4.2021 je zahájen proces převodu vašich telefonních čísel na rodná čísla jejich majitelů. Týká se
to celé Církve bratrské. Důvod je vyhovění zákonným podmínkám ČR. Nyní je majitelem všech čísel
samotná církev, jednotlivé sbory, po přeměně budete majiteli vy sami.
Měli jsme výhodné ceny za telefonní i datové služby, a to se nadále nemění. Budete mít možnost si
vybrat nové mobilní a datové tarify, jejich nabídka je výrazně pestřejší a umožňuje individualizaci
vašich potřeb. U těchto nových tarifů máme rovněž zákaznickou slevu.
Nadále bude zachována neomezená možnost volání si zdarma všem účastníkům, nyní pod rámcovou
smlouvou, po změně účastníkům programu T mobile beneﬁt i rámcové smlouvy. Pod stávající
rámcovou smlouvou zůstanou jen telefonních čísla zaměstnanců sboru, administrátora mobilních
služeb a jejich rodinných příslušníků. Dle rozhodnuV Rady CB.
Jak bude změna probíhat?
Většině z vás už přišla informaZvní SMS zpráva od operátora o plánované změně vašich tarifů. Tyto
osoby jsou kontaktní osoby, které samotný převod budou realizovat.
Jsou to osoby, které buď vlastní jen své jedno mobilní číslo, nebo mají pod sebou další členy rodiny vč.
děV.
K převodům čísel bude v 1.fázi docházet přes webové rozhraní. Budete tedy mít možnost si převod
čísel vyřešit samostatně.
Pokud nebudete chVt využít 1.fáze, bude pro Vás k dispozici 2.fáze. Na převody smluv telefonicky
budete moci provést rezervaci na konkrétní časové období – odkaz na rezervaci obdržíte s předsZhem
na kontaktní tel. číslo.
K převodům čísel bude ve 2.fázi docházet telefonicky – tzv. smlouva hlasem – čísla nepřevedená do
30/06/2021 budou převedena z RS na předplacenou službu TWIST.
Kontaktním osobám odešlu emailem informace potřebné k převodům telefonních a datových čísel.
Případné dotazy směřujte na mě, rád je pokud možno zodpovím k vaší spokojenosZ.
Váš administrátor CTSCB
Patrik J.
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