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Slova o posledním soudu 
Jaroslav Orawski  |  Matouš 25,31-46

Slova o posledním soudu, která pronesl Pán Ježíš Kristus, 
patři k poslednímu kázání našeho Pána před jeho zatčením, 
odsouzením a ukřižováním. Posledním slovům svého Mistra 
bychom tedy měli věnovat zvýšenou pozornost a přijmout je 
jako velmi důležitý vzkaz nejen pro jeho apoštoly, ale také pro 
všechny další jeho učedníky. Církev má zde na zemi především 
dva nezastupitelné úkoly: Má konat misii, tzn. šířit 
evangelium a má sloužit potřebným, čili jiným slovem konat 
diakonii.

Jaká je moje motivace k službě potřebným? Jakou má tato diakonie 
podobu?

✏ ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

Číslo účtu Sboru CB v Opavě:  
1841794399/0800

opava@cb.cz 
www.cbopava.cz

Číslo účtu misijní práce v Bruntále:  
115-5061770247/0100

Pravidelný program 

středa, 18:30 skupinka na Štítině 

čtvrtek, 18:00 biblická hodina 

čtvrtek, 19:00 modlitební setkání 
za misii v Bruntále 

sobota, 17:00 slavnostní 
bohoslužba v Bruntále (Matúš 
Kušnír) 

neděle, 09:30 bohoslužba  
(Pavel Barot) 

8.10. dopoledne Díkůvzdání, 
společný oběd, po obědě členské 
shromáždění 

Život stanice v Elimu 

úterý, 18:00 ženská skupinka - 
poslech CD Labyrint světa a ráj 
srdce 

středa, 17:30 Lighthouse - 
mládež 

neděle, 09:30 bohoslužba 

Za co se můžete modlit: 

• Exit tour a studenty, které 
během něj potkáme 

• naše přátele a jejich cestu ke 
Kristu 

Číslo účtu stanice v Kateřinkách:  
2200921655/2010

NEDĚLNÍK 
Pojďte, vy požehnaní mého Otce, přijměte za dědictví Království. /Mat 25,34/
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Výpis z jednání staršovstva, 12.9.2017 

1. Reflexe pastýřského dopisu D. Nováka 

Předseda Rady ve svém pastýřském dopise povzbuzuje sbory, aby řešily věci, které nejsou příjemné, aby 
vstupovaly do nových věcí s důvěrou v Boží jednání. Povzbuzuje k vyjití z “komfortní zóny”. Změna na 
pozici ředitele Elimu, obnovení duchovní práce v Elimu a začátek nové misijní práce v Bruntále jsou pro 
nás těmito kroky víry. 

Staršovstvo projevilo vděčnost za nové výzvy, které jsme přijali od Boha, s důvěrou v Boží vedení a péči. 

2. Plán služeb na říjen 2017 

Staršovstvo se věnovalo plánu služeb na měsíc říjen. 

4. Záměr zřízení hospodářské rady 

Současný stav, kdy zodpovědnost za majetek Sboru spočívá na hospodáři, je na hraně únosnosti. V 
případě převodu dalších nemovitostí na Sbor (a s tím spojené břemeno správy všech nemovitostí) bude 
jmenována hospodářská rada. Staršovstvo povede rozhovory s vytipovanými členy sboru a pozve je k 
této práci. 

6. Členské shromáždění 

Staršovstvo svolává členské shromáždění, které proběhne dne 8.10.2017 v modlitebně CB na Hradecké 
50, po bohoslužbě a obědové přestávce, za účelem projednání a schválení následujících bodů: 

 1. Ustavení stanice sboru v Bruntále 
 2. Souhlas s bezúročným úvěrem od Rady CB 
 3. Souhlas s převodem nemovitostí Elimu na Sbor 

7. Pastorace - rozhovory o navštívených rodinách 

Staršovstvo se věnovalo rozhovoru a modlitbám za navštívené rodiny v rámci pastorační péče 
staršovstva, taktéž i krizové pastoraci. 

Starrovstvo se usneslo zveřejňovat jednou měsíčně, vždy po jednání staršovstva, výpis z jednání na druhé 
straně Nedělníku. Cílem je zvýšit informovanost sboru o agendě staršovstva. 

8. Služba v domově Vesalius 

Staršovstvo vyjádřilo nesouhlas se zapojením našeho sboru do duchovní služby poskytované v domově 
Vesalius. V této chvíli máme jiné priority služby. 

9. Různé 

Staršovstvo se věnovalo hospodaření táborové základny, obsazení turnusů na příští rok, plánování 
investic do louky a jiné. 

Zapsal: Ivo Vaněček                              Ověřil: Matúš Kušnír

Číslo účtu Sboru CB v Opavě:  
1841794399/0800

opava@cb.cz 
www.cbopava.cz

Číslo účtu misijní práce v Bruntále:  
115-5061770247/0100

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

