Jste tu poprvé?
Program a základní údaje
o Křesťanském sboru Vsetín
a jeho bohoslužbách

Vážení přátelé,
Vítáme vás na bohoslužbě našeho sboru. Přejeme
si, abyste se tu cítili dobře, prožili setkání v přátelském prostředí mezi lidmi, kteří berou vážně
Bibli a abyste snad také prožili a vnímali, že je tu
s námi Bůh a jedná. Věříme, že vás toto setkání
obohatí.
Bohoslužby se konají v malém sále Domu
kultury každou neděli v době od 9.30 - 11.00 hod.

Průběh bohoslužby
Součástí bohoslužby obvykle bývá:
Chvály - několik písní obvykle pod vedením
hudební skupiny. Chcete-li, můžete zpívat také,
texty písní se promítají na plátně.
Slovíčko pro děti – krátký příběh, poučení nebo
ilustrace ze života, aby i děti pochopily určitý
biblický princip. Po tomto bodu děti (3-9 let)
s dospělými vedoucími odcházejí do klubovny
v suterénu na svůj vlastní program (besídka).
Pokud máte s sebou menší děti, prosíme,
abyste si s nimi sedli dozadu, aby nerušily,
i když nemusí být absolutně potichu. Přejeme
si, aby i se maminky mohly programu účastnit.
Památka – část vyhrazená pro připomenutí
základní křesťanské osoby a události: Pán Ježíš
Kristus nemusel, ale dobrovolně místo nás
umřel, aby Bůh mohl odpustit hříchy každého
z nás, pokud je vyznáme.
Modlitby, krátké úvahy, chvíle ticha k rozjímání.
Pro ty, kdo Krista přijali do svého života,
podáváme chleba a víno (v kalichu je víno,

v kalíšcích nealko nápoj). Ostatní podají talířek
s chlebem nebo kalich dále.
Kázání – Čtení biblického textu, jeho vysvětlení
a aplikace, co to pro nás znamená dnes. Někdy
se zapojuje více řečníků (říkáme tomu
rozprava).
Aktuality – Podle toho, co se právě děje ve sboru –
informace, zkušenosti, podněty k modlitbám,
křest, narození dětí, společné akce…

Naše hodnoty
Bible – Východiskem a měřítkem pro křesťanský
život je Bible, kterou považujeme za Boží slovo.
Modlitba – přirozený, bezprostřední rozhovor
s Bohem. On slyší kdykoli, je možné s ním
mluvit o čemkoli.
Sborový život – Věříme, že každý křesťan potřebuje
mít kontakty a vztahy s dalšími křesťany – proto
se kromě nedělních bohoslužeb setkáváme
i během týdne.
- Osobní návštěvy – dle domluvy

-

Biblická skupinka: Tomáš Pala
Mládež (od 14 let): Marek Húšť („Mefo“)
Dorost (9-15 let): Petr Řezníček
Maminky s předškolními dětmi (Mamaklub):
Radka Húšťová
- Starší sboru Tomáš Húšť, Jiří Pecina, Jan Húšť,
Jan Vopalecký.
Další informace na www.krsbvs.cz

O co nám vlastně jde
Nejen o pomoc, úlevu v problémech a lepší život,
ale o úplnou záchranu člověka z Božího pohledu,
odpuštění, nalezení smyslu života a nový život.
Jsme přesvědčeni, že to je dostupné jedině vírou
v Krista jako Božího Syna, tím, že za nás zemřel,
vstal z mrtvých a slyší nás.

