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Reformační kázání 
Matúš Kušnír  |  Římanům 3,21-31

Blíží se významné výročí, které pohnulo dějinami církve. Za 
počátek reformačního procesu je považován 31. říjen 1517, kdy 
Martin Luther uveřejnil svých 95 tezí. Reformace přinesla 
nové důrazy: Pouze Písmo je plnohodnotným zjevením Boží 
pravdy, Ježíš Kristus jako jediný původce spásy a prostředník 
mezi Bohem a člověkem, spaseni jsme pouhou mílostí skrze 
víru v Ježíše Krista a sláva patří pouze Bohu.

Církev potřebuje kontinuální reformaci, má být neustále 
reformována Božím slovem. Reformace se děje skrze návrat 
ke kořenům víry a odraňování všelijakých nánosů.

Co znamená dědictví reformace pro mě osobně? Je něco ve mně, co je 
nezbytné neustále reformovat?

✏ ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..
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Pravidelný program 

dnes, 15:00 drakiáda na Štítině 
(na zahradě u Jantošíků a 
Kubíčků) 

čtvrtek, 18:00 biblická hodina 

čtvrtek, 19:00 modlitební setkání 
za misii v Bruntále 

pátek-sobota, vzdělávací víkend 
pro staršovstva (v Elimu) 

sobota, 17:00 bohoslužba v 
Bruntále (David Novák) 
- Zámecké nám. 2/8, Bruntál 

neděle, 09:00 modlitební chvíle 

neděle, 09:30 bohoslužba (David 
Novák) 

Život stanice v Elimu 

úterý, 18:00 - výuka židovských, 
biblických tanců v klubovně Elim 

středa, 17:00 - tělocvik žen v 
tělocvičně Elimu.  

středa, 17:30 - Lighthouse 

čtvrtek, 15:00 - Awana 

neděle, 09:30 - Bohoslužby 

Za co se můžete modlit: 

• naše přátele a jejich cestu ke 
Kristu 

NEDĚLNÍK 
Raději se nechte proměňovat obnovou své mysli /Ř 12,2/
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Výpis z jednání staršovstva, 11.10.2017 - pokračování 

8. Vyhodnocení seniorátní soboty

Host výborný, organizace zdařilá, nebyla účast ze Štítiny, účast z Opavy dobrá, staršovstvo 
povzbuzuje Štítinské k větší účasti na seniorátním dni, tento formát setkávání členů všech sborů 
Církve bratrské z Severní Moravy má budoucnost.

9. Reflexe setkání zástupců církví s vedením města

Snaha mít každé volební období jedno setkání, poslední proběhlo 9.10. v kanceláři primátora na 
Hlásce, bylo přínosné, zástupce města: primátor Křupala, náměstek Stiborský, za církve: CB 
(Matúš, Tomáš), KřS (Vladimír), CNN (Zbyněk), CČSH (Ladislava), ČCE (Pavel), AS (Frýda). 
Primátor vyjádřil vděčnost za služby církví poskytované veřejnosti, Elim a Armádu spásy. Byl 
informován o dalších aktivitách církví, včetně Půlnoční bohoslužby. Město nám poskytuje zábor 
prostranství zdarma. Vděčnost za dobré vztahy s vedením města, setkání ukončeno modlitbou.

10. Dodatek ke smlouvě s DIakonií

Podepsali jsme s Diakonií CB dodatek ke smlouvě, pojednávající o navýšení potravinové pomoci. 
Jsme za tuto možnost velmi vděčni, doposud jsme přerozdělili materiální a potravinovou pomoc 
ve výši 376 934 Kč. Do konce roku je nutné najít nové prostory vhodné pro uskladnění potravin.

12. Pastorace - rozhovory o navštívených rodinách

Staršovstvo vedlo rozhovor o několika navštívených rodinách v rámci pastorační péče 
staršovstva.

14. Péče o vdovy a sirotky v našem sboru

Podle Jk 1,27 je výrazem pravé bohoslužby (ryzí zbožnosti) péče o vdovy a sirotky. Staršovstvo 
se zabývalo členy sboru, jíž se to týká, a navrhlo konkrétní kroky pomoci.

15. Různé

Bratr Stryja požádal o ukončení služby - vítání příchozích, ze zdravotních důvodů. Staršovstvo 
hledá nového služebníka s začátkem služby od ledna 2018.

Zapisovatel: Ivo Vaněček Ověřil: Matúš Kušnír
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