
Sbor Církve bratrské v Opavě 22. dubna 2018

Povolání k naději 
Václav Radoš  |  1.Petrova 1,3-5

Ať už máme jakékoli problémy nebo čelíme různě závažným 
okolnostem, Bůh je hoden chvály. Proč? Protože naše spasení 
pochází od Něj. Protože nám dal spasení ze svého velikého 
milosrdenství. Protože skrze svou životodárnou moc nám dává 
spasení. Protože nám dává spasení vzkříšením Ježíše Krista. 
Ať už máme jakékoli problémy, můžeme Jej chválit, protože 
naše spasení přetrvá až na věčnost a je bezpečným dědictvím v 
nebesích. Boží moc nás skrze Ježíšovu věrnost bezpečně střeží 
ke spasení. 

Jak se skrze perspektivu věčnosti dívat na těžkosti, kterým 
momentálně čelíme? Je i přes těžké okolnosti Bůh hoden chvály?

✏ ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

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 

pátek-sobota brigáda na 
táborové louce v Jeseníkách 

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

neděle, 09:00 modlitební chvíle 

neděle, 09:30 bohoslužba 
(Matúš Kušnír) 

Narozeniny 

22.4. Věra Kubesová 
23.4. Daniela Zíková 

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, 09:30/10:00 - setkání 
Rodinek u Kolmanů a  v klubovně

NEDĚLNÍK 
Máme naději v živém Bohu! /1.Tim.4,10/
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BRIGÁDA NA NAŠÍ TÁBOROVÉ LOUCE v Jeseníkách  

Horní Údolí, louka GPS: 50.2106781N, 17.3425756E 

nejen pro Lavinu, ale i přátele 

SOBOTA 28.4. 2018 - HLAVNÍ TAH od 8:30hod. 

Možno přijet už jako Lavina v pátek 27.4. a přespat ve stanech. 

Náplň brigády: Vysadit 100ks Javorů a dát je do oplocenky. 

Odjezd Lavina: bude upřesněn  

S sebou a) na práci: rýč, lopatu, krompáč (do trojice), rukavice  a oblečení dle počasí. 
b) na spaní spacák, karimatku, hygienu a věci na převlečení a spaní. (může být 
chladno) 

Jídlo: Pro hlášené zajištěn sobotní oběd (pro Lavinu zajištěno vše krom pátku večeře). 
Pití stále k dispozici. 

Konec: sobota odpoledne 

Cena: na dopravu 150Kč 

Kontakt: kde se hlásit - Honza Kubíček 725708292 
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