
Sbor Církve bratrské v Opavě 6. května 2018

Jsi připraven plnit příkaz 
vzkříšeného Ježíše? 
Pavel Barot  |  Lukáš 10,38-42; Skutky 1,8-9

Vzkříšený Ježíš nám nepřikazuje, abychom šli a sami budovali 
jeho církev a šířili evangelium, to by byl pro nás nesplnitelný 
úkol  a Ježíš to ví, proto nám ukládá, abychom byli pomocníky 
Ducha Sv. a za jeho vedení  mu pomáhali a tak byli účastni na 
Božím díle. S použitím moci Ducha svatého je pro nás uložený 
úkol splnitelný. Kdy se můžeme tuto moc spolehnou  je 
naléhavá otázka nejen na každého z nás, ale i na sbor a církev.

Jsem připraven dát Bohu své ruce, oči, nohy  a vše čím jsem byl 
obdarován k službě šíření evangelia?  Konám tuto službu i ve své 
rodině?

✏ ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

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 modlitební chvíle 
za misii v Bruntále 

pátek, 16:00 Lavina na Štítině 

sobota, 16:15 koncert 
duchovních písní v Bruntále  
-> podrobnosti pozvání na 2. 
straně nedělníku 

neděle, 09:00 modlitební chvíle 

neděle, 09:30 bohoslužba  
s Večeří Páně (Matúš Kušnír) 

Narozeniny 

8.5. Marek Hoblík 
9.5. Hana Zíková  
11.5. Jan Kubíček  
8.5. Nela Jantošíková 

Život stanice v Elimu 

pondělí, 18:30 - modlitební 
setkání 

středa, 17:30 - Lighthouse 

čtvrtek, 15:00 - Awana 

neděle, 09:30/10:00 - setkání 
Rodinek

NEDĚLNÍK 
Přijměte ale moc Ducha svatého a budete mými svědky /Sk 1,8/
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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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