
Sbor Církve bratrské v Opavě 18. června 2017

Hledání pokladů - o věcech 
důležitých a důležitějších 
Rozhovor s Bohem 
Matúš Kušnír  | 1.Tesalonickým 5,17

Začínáme sérii kázání s prázdninovým nádechem. Dříve, než 
odjedeme na zasloužený odpočinek, je dobré si připomenout 
to, na čem skutečně záleží a co by mělo být v našem 
křesťanském životě nejdůležitější. Pokladem přitom nejsou 
aktivity nebo věci, ale hodnoty, postoje a vztahy.

Rozhovor s Bohem je velká výsada Božích dětí. Představte si, 
že máte kdykoli možnost mluvit s mocným panovníkem, 
dokonce být jeho přítelem. Podle kvality rozhovoru s Bohem 
poznáme, kým je pro nás.

Jakou hodnotu má pro mě rozhovor s Bohem? Jak jej využívám?

✏ ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

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 členské shromáždění 

středa 18:00 skupinka na Štítině 

čtvrtek, 18:00 biblická hodina 

pátek, 16:00 setkání Laviny na 
Štítině 

neděle, 09:00 modlitební chvilka 

neděle, 09:30 bohoslužba 
(Matúš Kušnír) 

Narozeniny 

20.6. Svaťka Janečková 
23.6. Kateřina Gebauerová 

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 

sobota, 14:00-18:00 misijní 
trénink zakončený grilovačkou 

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 
Tam, kde máš poklad, budeš mít i srdce. /Mat 6,21/
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Sbor Církve bratrské v Opavě 18. června 2017

Stavěčka tábora 2017 
Místo: Slezská Harta u Roudna                 GPS:49.8961667N, 17.5338417E

Vzhledem k pracujícím prosím Opaváky a Štítiňáky o pomoc již ve středu 28.6. odpoledne (v 
16hod). Společný odjezd organizuje Martin Gebauer tel:776233245. Je potřeba vyložit přistavené vlečky, 
aby se mohla poskládat jídelna s kuchyní (práce na 3hod. podle počtu lidí).

Dále čtvrtek a hlavní tah v pátek až sobotu.

Prosím nahlaste se, kdo a kdy dojede – (případně dotazy), Honzovi tel:725708292.

S sebou: jídlo, pracovní oblečení i do deště. V sobotu je zajištěný oběd, pití po celou dobu.
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