
Sbor Církve bratrské v Opavě 11. června 2017

Jsou chvíle, kdy si člověk 
musí nechat pomoct 
Tomáš Kolman  |  Jan 8,1-11

Stála tam uprostřed a nejspíš se strašně styděla. Taky měla 
proč. To, co udělala, bylo zavrženíhodné. Byla nevěrná svému 
manželovi a teď desítky možná stovky lidí kolem se na ní 
dívají a vědí… A co hůř, možná tam stál i její manžel, smutný a 
podvedený. A pak slyší to, co říkají farizeové a začíná být 
nejen zahanbená, ale taky vystrašená. "V zákoně nám Mojžíš 
přikázal takové kamenovat," tady může jít i o život! A přesto 
neudělala nic, aby se zachránila. Věděla, že by se snažila 
marně.

Pokud jste Krista s pokáním prosili o odpuštění vašich hříchů a 
uvěřili, že za ně zemřel, můžete mít jistotu, že jsou odpuštěné. 
Nezbývá ale nějaká oblast vašeho života, která ještě nepatří jemu a ve 
které hřích není vyřešený?

✏ ……………………………………………………………………………………

Číslo účtu Sboru CB v Opavě:  
1841794399/0800

opava@cb.cz 
www.cbopava.cz

Číslo účtu stanice v Kateřinkách:  
2200921655/2010

Pravidelný program 

čtvrtek, 18:00 biblická hodina 

pátek, 16:00 setkání Laviny na 
Štítině 

pátek, 17:00 setkání Sspreje na 
Sádráku  
(v případě deště 18:16 v CB) 

neděle, 09:00 modlitební chvilka 

neděle, 09:30 bohoslužba 
(Matúš Kušnír)  
- v 11:15 členské shromáždění 

Narozeniny 

16.6. Barbora Kantorová 

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, 10:00 v Elimu  

Za co se můžete modlit: 
• objevování misijní roviny života 

sboru 
• nové kontakty a vztahy s lidmi 

kolem nás 
• vznik mládeže a chválící 

skupiny

NEDĚLNÍK 
Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš. /Jan 8,11/
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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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