
OD VÍRY K VÍŘE   Genesis 18,17-31               strana 1 
CB Kladno 5. - 6. prosince 2015 
 
Církev bratrská, Víta Nejedlého 1503, 272 01 Kladno 
 

Milé sestry a milí bratři, 
srdečně Vás zvu na "Víkend duchovní obnovy", který jsme spolu se staršovstvem připravili. Je otevřený 
všem, kteří chtějí prohloubit svůj vztah k Bohu. Akce je určena především pro sbor CB na Kladně, ale 
může se připojit kdokoliv. Pokusíme se také na sobotu připravit akci pro děti, aby se setkání mohli 
zúčastnit i ti manželé, kteří mají mladší děti. Cena za účastníka je 200,- Kč, (sobota: oběd, večeře, káva 
a malé občerstvení o přestávkách), platba na místě. Pro členy a přátele kladenského sboru máme k 
dispozici několik dotovaných míst. Pokud by tedy pro Vás byla finanční částka vysoká, napište a můžete 
se setkání zúčastnit bez poplatku.  Nechceme, aby nedostatek financí byl pro někoho příčinou, že by se 
nemohl víkendu zúčastnit. 
Prosím o modlitby a těším se, že nás službou bratra Davida Duch svatý povzbudí, posílí naši víru a 
posune blíž k Ježíši.  
 

S přáním Božího pokoje Daniel Kaleta 

 
 

Od víře k víře 
Motto:  Bez víry není možné zalíbit se Bohu.  (Židům 11,6) 
 

Biblický text  Genesis 18, 17-31 nám otevře pohled na tři pojetí, polohy, či fáze víry, kterými  
člověk opakovaně a porůznu ve svém životě prochází.  
Průvodcem po této cestě nám bude kazatel  David Beňa ze sboru CB, Litomyšl. 
 

Sobota 5. 12. 2015 
 

  9:00 - 10:00 káva, rozhovory 
10:00 - 10:30 křeslo pro hosta: David Beňa se představuje  
 

11:00 - 12:00 1. seminář:  Víra jako Boží škola 
12:00 - 12:40 rozhovor, osobní ztišení 
 

13:00  oběd 
 

14:00 - 15:00 2. seminář:  Víra jako vzdor proti absurditě 
15:00 - 15:30 rozhovor, osobní ztišení 
 

15:30  káva 
 

16:00 - 17:00 3. seminář:  Víra jako partnerství s Bohem 
17:00 - 17:30 rozhovor, osobní ztišení 
 

18:00 - 18:45 večeře 
 

19:00 - 20:00 večerní bohoslužba   
 

20:00 - 21:00 čas k osobním rozhovorům 
 

21:00  ukončení 
 
 

Neděle 6.12.2015 
10:00 - 12:00 bohoslužba David Beňa - kázání 
  Večeře Páně 
  osobní modlitby 
 

12:30 - 14:00 oběd, čas na modlitby a rozhovory 


