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Hořící keř 
Matúš Kušnír  |  Exodus 3 

Bůh povolává Mojžíše, který pase stádo svého tchána Jitra. 
Jednou se Mojžíš rozhodl zajít dál než obvykle, došel až k Boží 
hoře, kde na něj čekal Hospodinův anděl a Bůh sám se dává 
poznat Mojžíšovi jako Bůh zázraků, Bůh přítomnosti (“jsem, 
který jsem”) a Bůh Abrahama, Izáka a Jákoba.

Dává mu poznat Sebe, ukazuje trpící národ a odhaluje také 
Mojžíšovo nitro. Povolává ho ke službě vedoucího - má vyvést 
izraelský národ z otroctví do svobodné země.

Mám zkušenost hořícího keře? Co v mém případě znamená “jít dál 
než obvykle”? K čemu mě Pán Bůh povolává?

✏ ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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Pravidelný program 

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 
(Matúš Kušnír) 

neděle, 11:15 výroční členské 
shromáždění 

 
Život stanice v Elimu 

úterý, 15:00 - 18:00 Edge 

úterý, 18:00 skupinka žen 

středa, 17:00 - 19:00 volejbal 

neděle, 10:00 v Elimu 
(nezapomeňte na snídani :-) ).  
V 11:00 přesun na výroční 
členské shromáždění na 
Hradecké 

Za co se můžete modlit: 
• poznávání Boží cesty v tomto 

období přípravy 
• vznik mládeže

NEDĚLNÍK 
Zuj si obuv z nohou, neboť místo, na němž stojíš, je svatá půda. /Ex 3,5/
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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

Prosím, vyzvedněte si Výroční zprávu u br. Iva Vaněčka.
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