
Sbor Církve bratrské v Opavě 11. února 2018

Pět duchovních darů - 
Apoštolové 
Nathan Beck  |  Efezským 4,11-16

Křesťanství je náboženství urputných protikladů. Například 
Boží spravedlnost a milosrdenství, odpor k hříchu a 
odpuštění. Křesťanství zdůrazňuje obojí, a to velmi urputně. 
To stejné platí i v otázce, jak má Boží království růst? Do šířky 
nebo do hloubky? Vnitřně nebo vně? Do obou rozměrů, a to 
velmi intensívně. Křesťan s apoštolským obdarováním 
rozpoznává překážky v obou rozměrech růstu církve.

Podle čeho rozpoznávám u sebe apoštolské obdarování? Jak mohu 
přispět k přípravě jiných členů sboru k apoštolské službě? Jak se mohu 
učit od jiných, kteří tento dar mají?

✏ ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

Číslo účtu Sboru CB v Opavě:  
1841794399/0800

opava@cb.cz 
www.cbopava.cz

Číslo účtu stanice v Bruntále:  
115-5061770247/0100

Pravidelný program 

středa, 18:30 skupinka na Štítině 

čtvrtek, 18:00 biblická hodina 

čtvrtek, 19:00 modlitby za 
misijní práci v Bruntále 

pátek, 16:00 Lavina na Štítině 

sobota, 17:00 bohoslužba v 
Bruntále (Pavel Barot) 

neděle, 09:00 modlitební chvíle 

neděle, 09:30 bohoslužba 
(Matúš Kušnír) 

neděle, 11:15 výroční členské 
shromáždění 

Modlitební řetěz - 40 dní 
http://1url.cz/bt5PO 

Narozeniny 

16.2. Vojtěch Barot 

Život stanice v Elimu 

pondělí, 18:30 - modlitební 
setkání 

úterý, 18:00 - výuka židovských 
biblických tanců 

středa, 17:30 - Lighthouse 

čtvrtek, 15:00 - Awana 

neděle, 10:00/17:00 - Rodinky

NEDĚLNÍK 
Zůstávali v apoštolském učení a ve společenství /Sk 2,42/
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Výroční členské shromáždění 

18.2.2018, 11:15, Hradecká 50

Staršovstvo srdečně zve členy sboru na jednání výročního členského shromáždění, které bude 
příležitostí k ohlédnutí se za minulým rokem a důvodem k vděčnosti za Boží dílo.

1. Zprávy sborových služeb - rozhovor

2. Schválení hospodaření za rok 2017 a rozpočtu na rok 2018

3. Volba delegáta na konferenci CB v Litomyšli 11.-12.5.2018

4. Volba členů volební komise

5. Určení počtu starších sboru v období 2019-2023

6. Souhlas s prodejem garáže na Heydukové

7. Souhlas s nákupem garáže na Hradecké

8. Volná diskuze
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