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Paraklétos - Duch, který 
odhaluje 
Tomáš Kolman  |  Jan 16,5-11 

„Nezanechám vás osiřelé,“ slíbil Ježíš, když mluvil o Duchu 
svatém – Paraklétovi. Ono to je ale ještě o kus lepší, nejen že 
nejsme opuštění, podle jeho slov z dnešní pasáže jsme na tom 
ve skutečnosti ještě lépe, než kdyby tu Ježíš zůstal.

Duch svatý totiž může dělat věci, které Kristus ve svém těle 
zkrátka dělat nemohl. A tak Duch nejen že nám pomáhá v 
našem růstu, ale hraje také zásadní roli v naší službě světu. 
Odhaluje – usvědčuje.

Nestává se mi někdy, že se snažím suplovat dílo Ducha svatého? Na co 
bych se měl soustředit a jak mu můžu dávat prosto, aby lidem 
odhaloval, co potřebují vidět?

✏ ……………………………………………………………………………………
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Pravidelný program 

pondělí, 18:30 modlitby v Elimu 

úterý, 18:00 skupinka žen v Elimu 
(Blanka Gil Carlsson) 

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

čtvrtek, 18:00 biblická hodina 
(Matúš Kušnír) 

pátek, 16:00 setkání Laviny na 
Štítině 

neděle, 09:00 modlitební chvilka 

neděle, 09:30 bohoslužba (Karel 
Buba) 
- kazatel slouží v Ostravě 

Narozeniny 

27.2. Katarzyna Kušnírová 

Modlitební náměty za 
nový sbor v Elimu 

Už příští neděli se začneme 
setkávat v Elimu. Modlete se za 
to, ať mezi námi Bůh buduje 
jednotu, vede nás v nastavení 
fungování stanice a každému 
z nás pomáhá objevovat naše 
místo a povolání.

NEDĚLNÍK 
Říkám vám ale pravdu: je pro vás lepší, abych odešel. /Jan 16,7/
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Členské shromáždění 
Zveme členy sboru k účasti na výročním členském shromáždění, které proběhne v neděli, 19.3. po 
bohoslužbě. 

Program:
1. Rozprava o sborových službách

2. Schválení hospodaření za rok 2016 a rozpočtu na rok 2017

3. Volba delegáta na konferenci CB v Písku 12.-13.5.2017

4. Dovolba člena sociálního fondu

5. Volná diskuze

V neděli, 5.3.2017 bude rozdána brožura - Výroční zpráva za rok 2017.
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