
Sbor Církve bratrské v Opavě 4. června 2017

O Božím povolání k službě 
Pavel Barot  |  1 Samuelova 1,9-18; 3,1-19

Bůh je naším stvořitelem. Neznamená to však, že tím byl jeho 
vztah k člověku završen. Jeho vztah je vztahem nekonečné 
lásky, která nikdy nepřestává. Právě dnes o svátcích 
Svatodušních se máme znovu a znovu zamýšlet nad tím, co 
všechno v našem životě Bůh učinil a jak náš život občerstvuje 
svou přítomností. A nejen o těchto svátcích.

On nás nejen vede, ale také po nás požaduje plnění úkolů. 
Celé Písmo je svědectvím o tom, že každého z nás si Bůh 
může povolat k službě. Při tomto povolání nás vždy osloví 
jménem a tímto oslovením nám říká “jsi můj” a připomíná náš  
křest. Máme a musíme být služebníky druhým.

Kdy naposledy a zda vůbec jsem zaslechl  Jeho hlas a jak jsem mu 
odpověděl?  Přinesl jsem někdy Bohu oběť lásky , když říkám miluji tě 
Bože?

✏ ……………………………………………………………………………………

Číslo účtu Sboru CB v Opavě:  
1841794399/0800

opava@cb.cz 
www.cbopava.cz

Číslo účtu stanice v Kateřinkách:  
2200921655/2010

Pravidelný program 

středa, 18:30 skupinka na Štítině 

čtvrtek, 18:00 biblická hodina 

pátek, 16:00 setkání Laviny na 
Štítině 

neděle, 09:00 modlitební chvilka 

neděle, 09:30 dětský den (Tomáš 
Kolman) 
- společný oběd 
- odpoledne jsou pro děti 
připraveny hry, dospělí můžou 
využít čas k rozhovorům 

Členské shromáždění 

Staršovstvo svolává členské 
shromáždění, které se uskuteční  
v neděli, 18.6. po bohoslužbě. 

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)  

středa, 17:00 - 19:00 volejbal 

neděle, 09:30 společná 
bohoslužba na Hradecké  

Za co se můžete modlit: 
• objevování misijní roviny života 

sboru 
• nové kontakty a vztahy s lidmi 

kolem nás 

NEDĚLNÍK 
Mluv, Hospodine, tvůj služebník poslouchá. /1.Sam 3,9/

mailto:opava@cb.cz
http://www.cbopava.cz


Sbor Církve bratrské v Opavě 4. června 2017

Program členského shromáždění 
18.6.2017, v 11:15
Staršovstvo svolává členské shromáždění k projednání a rozhodnutí ve věci:

1. Nabytí táborové louky v Jeseníkách 

Zváni jsou všichni členové sboru.
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