
Sbor Církve bratrské v Opavě 1. ledna 2017

Jak si zkazit rok - 1.část 
Tomáš Kolman  |  2.Samuelova 11,1-2 

Pokazit rok nám může spousta věcí, často si ho ale zkazíme 
sami. A někdy to není jen otázka jednoho roku…

I scénářů, jak na to, bychom našli víc, ale podíváme se na 
jeden konkrétní a universální. Scénář o pěti scénách, kterým si 
prošel David. Dnes se podíváme na první dvě scény – první 
nevinnou a druhou nenápadnou.

Když se podívám na to, kde aktuálně v životě stojím, na jakých 
místech a v jakých situacích setrvávám, můžu říct, že jsem tam, kde 
mám být? Nezůstává Bůh někde stranou? 
 
✏ ️….………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Číslo účtu Sboru CB v Opavě:  
1841794399/0800

opava@cb.cz 
www.cbopava.cz

Číslo účtu stanice v Kateřinkách:  
2200921655/2010

Pravidelný program 

pondělí, 18:30 modlitby v Elimu 

středa, 18:30 skupinka na Štítině 
(Matúš Kušnír) 

čtvrtek, 18:00 biblická hodina 
(Matúš Kušnír) 

neděle, 09:00 modlitební chvilka 

neděle, 09:30 bohoslužba 
(Tomáš Kolman) s Večeří Páně 

Zveme Vás k posezení a 
společným rozhovorům u kávy a 
buchet po shromáždění. 

Narozeniny 

1.1. Ondřej Kubesa 
2.1. Patrik Chovanec  

Modlitební náměty za 
nový sbor v Elimu 

Vstupujeme do nového roku a už 
v tomto týdnu nás čeká 
24hodinové plánovací setkání 
týmu vedoucích stanice v Elimu 
(pátek-sobota). Budeme moc 
vděční za modlitby za Boží 
vedení, moudrost a bude-li chtít i 
zjevení při hledání toho, jak by 
sbor měl fungovat. 

NEDĚLNÍK 
Mně je však nejlépe v Boží blízkosti. /Ž 73,28/
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Alianční týden modliteb 
09.1. pondělí Armáda spásy 18:00 Komunitní centrum, Rybářská 86

10.1. úterý Křesťanský sbor 18:00 Čapkova 7

11.1. středa Církev československá husitská 18:00 Olbrichova 21

12.1. čtvrtek Českobratrská církev evangelická 18:00 Lidická 2

13.1. pátek Církev adventistů sedmého dne 18:00 Olomoucká 51

14.1. sobota Církev bratrská 18:00 Hradecká 50

15.1. neděle Církev Nová naděje (Cesarea) 18:00 Čapkova 7

Verše pro sborové služby na rok 2017 
Sbor - Filipským 2,13-14

“Bůh sám totiž ve vás působí, abyste nejen chtěli, ale i dělali, co se mu líbí! Všechno dělejte bez 
reptání a dohadování.”

Staršovstvo - Oz 6,3a Dětská besídka - 1.Tes. 2,4b

Lavina (dorost) - Žid. 11,6b Ssprej (mládež) - Gal. 2,19-20

Chválící skupina Lenky - 1.Tes.4,1-3a Chválící skupina Honzy - 5. Moj. 6,4b-5

Chválící skupina 2nd Life - Žid. 13,6 Skupinka rodin / služba rodinám - Kol. 2,6-7

English Club - 2. Kor. 4,6 Skupinka na Štítině - 5. Moj. 31,8

Skupinka žen na Štítině - 1.Tes, 5,9a Skupinka žen v Elimu - Žalm 46,2

Elim o.p.s. - Žalm 16,11 Druhý sbor CB v Elimu - Zj. 3,2-3a

Zvukaři - Řím. 8,6 Služba domovníka - Iz. 7,9b

Úklid - Jan 15,7 Fotbal v Elimu (EDGE) - Mk 14,38

Telefonista - Jan 5,24 

Můj osobní verš: ……………………………………………………………………………………………………… 

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

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