Sbor Církve bratrské v Opavě

18. dubna 2021

NEDĚLNÍK
Miluješ mne více než oni? /J 21,15/

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

Snídaně s Ježíšem
Matúš Kušnír | Jan 21,15-2

Narozeniny
20.4. Petra Hennhoferová (E)
22.4. Věra Kuběsová
23.4. Daniela Zíková
24.4. Edit Soukupová (E)

Modlitební náměty
Modleme se tentokrát za
církev, abychom byli nově
uchváceni Kristem.
To, co potřebujeme, je nové
setkání s Kristem. Znovu prožít
Jeho oslovení, nasycení, vyslání.

Už vás někdy Ježíš pozval na snídani? Ale ano, pokaždé, když
ráno otevíráme Bibli, abychom ji s modlitbou studovali, nás
Ježíš krmí svým slovem. Přitom vedeme spolu rozhovor, jak se
to obvykle u stolu děje - rozhovor, který má prohloubit náš
vztah s Ním, otevřít naše obzory na nové povolání a poslání.
Svěřuje nám odpovědnost, dává sám Sebe za vzor a upozorňuje
na nesnáze, které jdou ruku v ruce s naplňováním Božího
povolání
Co bych Ježíši odpověděl, kdyby se mě zeptal, zda Ho miluji? Je možné
nějak měřit a porovnávat mou lásku k Ježíši
✏ …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
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Sbor Církve bratrské v Opavě

18. dubna 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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