
Sbor Církve bratrské v Opavě 19. března 2017

Změna smýšlení 
Matúš Kušnír  |  Filipským 2,5-12 

První Ježíšova slova, která pronesl k zástupům, byla: “Čiňte 
pokání a věřte evangeliu”. Často si myslíme, že slova o pokání 
mají být zvěstovány “těm hříšníkům venku”. Ježíš ale svá slova 
nesměřuje k pohanům, ale k obyvatelům Galileje, tedy Židům. 
Co je to pokání? K čemu Ježíš nabádá?

Lítost nad svým spackaným životem ještě nemusí znamenat 
pokání. Pokání znamená totiž změnu smýšlení, potažmo 
změnu směřování, hodnot, priorit a způsobu jednání.

V čem potřebuji činit pokání? V jakých oblastech života mi chybí 
Kristovo smýšlení?

✏ ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Číslo účtu Sboru CB v Opavě:  
1841794399/0800

opava@cb.cz 
www.cbopava.cz

Číslo účtu stanice v Kateřinkách:  
2200921655/2010

Pravidelný program 

dnes, 11:15 shromáždění členů 
sboru - program na zadní straně 

čtvrtek, 18:00 biblická hodina 
(Matúš Kušnír) 

pátek, 16:00 setkání Laviny na 
Štítině 

neděle, 09:00 modlitební chvilka 

neděle, 09:30 bohoslužba (Petr 
Kučera) 
- požehnání Olivera Kušníra 

 
Život stanice v Elimu 

úterý, 15:00 - 16:30 Fotbal bez 
hranic (pro děti do 12 let);  

úterý, 16:30 - 18:00 Edge 
(mládež 12-18 let)  

úterý, 18:00 skupinka žen 

středa, 17:00 - 19:00 volejbal 

neděle, 10:00 v Elimu  

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

období přípravy 
• vznik mládeže

NEDĚLNÍK 
Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš. /Fil 2,5-12/
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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
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