
Sbor Církve bratrské v Opavě 29. dubna 2018

Řeky vody živé 
Matúš Kušnír  |  Jan 7,37-44

Ježíš nás povzbuzuje k tomu, abychom přišli k Němu a pili. 
Zároveň sám sebe označuje za zdroj živé vody. Lidé různě 
reagují na tuto Ježíšovu výzvu. Tyto Ježíšovy výzvy vždy 
přinášejí rozdělení v řadách posluchačů. Nelze jít dál a 
nezaujmout žádný postoj vůči Ježíši a Jeho slovům. I dnes se 
dělí lidé v zásadě na dvě skupiny (na dva tábory). Ti první by 
byli raději, kdyby vůbec nebyl, ti druzí Jeho slovům věří a 
přijímají Ho jako Mesiáše (zachránce).

V jakém táboře jsem? Jak odpovím na Jažíšovu výzvu? V čem je pro 
mě nenahraditelný? Co vytéká z mého nitra?

✏ ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

Číslo účtu Sboru CB v Opavě:  
1841794399/0800

opava@cb.cz 
www.cbopava.cz

Číslo účtu stanice v Bruntále:  
115-5061770247/0100

Pravidelný program 

čtvrtek, 18:00 biblická hodina 

pátek, 16:00 Lavina na Štítině 

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

neděle, 09:00 modlitební chvíle 

neděle, 09:30 bohoslužba 
(Pavel Barot) 

Narozeniny 

2.5. Jana Gebauerová (E) 

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 - bohoslužba s VP

NEDĚLNÍK 
Kdo má žízeň, pojď ke mně a pij! /J 7,37/
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Zveme Vás na

sobota 12.5.2018 od 16:15
Kde: Zámecké nám. 2/8, Bruntál

     Pořádá Církev Bratrská Opava
     misíjní stanice Bruntál

Kdy:    

Je možné přijít na kterýkoliv bod programu samostatně při dodržení času začátku. 
   Zveme křesťany všech církví, ale i občany kteří v Boha nevěří. 
         Vstupné dobrovolné.

Program:
16:15 - 17:00 Písně chval - spojené skupiny chval Opavského sboru CB

17:00 - 17:30 Promluva - Mgr. Štěpán Janča, farář sboru ČCE Orlová

17:30 - 17:45 Modlitební chvíle - Ing. Pavel Barot koordinátor misijní stanice

17:45 - 18:15 Přestávka - společenství u kávy a zákusků

18:15 - 19:45 Koncert duchovních písní za doprovodu kytary
       - Mgr. Štěpán Janča farář, kytarista a také skladatel
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