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ŘÍJEN #1
BOHOSLUŽBA GROWUP
Zvu vás na nedělní bohoslužbu 31. 10. 2021 s tématem
„Bod zvratu“.
Chystají ji pro nás členové mládeží z HavlBrodu,
Horní Krupé a Chotěboře v rámci jejich
„učednického“ projektu GrowUP (z angličtiny lze
přeložit jako „vyrůst“) a bude trochu neobvyklá. Svým
pojetím, výzdobou sálu, průběhem, kázajícím a
dalšími účastníky, ale i nabídkou vaší přípravy na ni!
Pokud se chcete na bohoslužbu připravit a prožít ji
co nejplněji, jste od organizátorů pozváni k poslechu
podcastů (audiorozhovorů) právě o tématu
bohoslužby i o samotném učednickém projektu
GrowUP. Rozhovory najdete na tomto odkazu:
https://open.spotify.com/show/5ZX5aYqC4sVWbWvM
waMacZ?si=0f906218894948ed
Bohoslužba je pojata tak, aby bylo možné pozvat i ty,
kteří by do kostela jinak nikdy nepřišli. Nebojte se
této možnost využít!
Lukáš Beránek

VYPRÁVĚNÍ O TANZANII
Vyprávění o cestě do Tanzanie a
projektu Děti Afriky, o spolupráci na
rozvoji školy ve vesnici Dongobesh.
S ochutnávkou Tanzanské kávy a čaje,
s malým africkým obchůdkem.
Neděle 31.10. od 16:00 v CBHB.

KURZY K JÁDRU KŘESŤANSTVÍ
Měli byste zájem o kurz K jádru křesťanství? Víte o někom, koho by to mohlo
zajímat?
Jde o sérii 10 setkání, během kterých projdeme základní témata křesťanské víry.
Konkrétní termíny setkání zveřejníme později.
V případě zájmu se ozvěte Danielovo nebo Vláďovi Horskému.

KONFERENCE GLS 12.-13.11. -- VOLNÉ VSTUPENKY!
Letos opět plánujeme účast staršovstva a dalších vedoucích na vzdělávací
konferenci GLS v Brně. Více informací zde: https://globalleadership.cz
Máme již 8 přihlášených osob ale zbývají ještě 2 vstupenky.
Pokud byste se chtěli přidat je stále možnost! Napište pro více info.

SVÍČKA VDĚČNOSTI - ÚTERÝ 2.11. V 17:00
V úterý v 17:00 v areálu nemocnice proběhne ekumenické setkání s názvem
Svíčka vděčnosti. Akce bude jako připomínka těch, kteří na covid zemřeli a
také vyjádření vděčnosti těm, kteří s covidem pomáhali bojovat. Přítomni
budou také zástupci nemocnice a vedení města.
Všichni jsou zváni a mohou se také přidat zapálením své svíčky.

ADVENT A VÁNOCE V CBHB

Info ze staršovstva, pro vaše plánování svátečního času s CBHB.
Adventní čas letos začíná v neděli 28.11.
Advent letos otevřeme MODLITBAMI 24/7 v týdnu od pondělí 29.11. do druhé
adventní neděle 5.12.
Na Štědrý den 24.12. (pátek) plánujeme "Půlnoční" bohoslužbu ve 23:00
Neděle 26.12. bude bohoslužba klasicky v 9:30
Novoroční bohoslužba bude v neděli 2.1. v 9:30
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