
Sbor Církve bratrské v Opavě 24. června 2018

Kdo je největší v Božím 
království? 
Matúš Kušnír  |  Matouš 18,1-14

Dnešní biblický příběh je příběhem paradoxu. Na otázku 
učedníků týkající se “velikosti” v Božím králosvství, Ježíš 
neodpovídá: “Mojžíš” nebo “Eliáš”, ukazuje na “malé” dítě. Prý 
pokud se nestaneme jako děti, nikdy nevejdeme do Božího 
království! Ježíš se zde projevuje jako obránce slabých, malých, 
a bezmocných. 

Jaký je můj vztah k slabým, malým a bezbranným? Co pro mě 
znamená “stát se jako dítě”?
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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, 16:00 stavěčka tábora 
- info na zadní straně => 

čtvrtek, 18:00 biblická hodina 

čtvrtek, 19:00 modlitební chvíle 
za misii v Bruntále 

sobota, 17:00 bohoslužba v 
Bruntále (Matúš Kušnír) 

neděle, 09:00 modlitební chvíle 

neděle, 09:30 bohoslužba  
(Petr Polách) 

Sbírka na vikáře 

Během dnešní bohoslužby 
proběhne sbírka na vikáře, je 
možné poslat účelový dar na účet 
1841794399/0800, VS: 17062018  

Narozeniny 

28.6. Lenka Semrádová 

Život stanice v Elimu 

pondělí, 18:30 - modlitební  
setkání a setkání týmu M4 

úterý, 18:00 - židovské tance 

středa, 17:30 - Lighthouse 

neděle, 09:30 - bohoslužba

NEDĚLNÍK 
Kdokoli by takové dítě přijal v mém jménu, přijímá mě. /Mat 18,5/
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Stavěčka I. Díl - pro Opavu a Štítinu 

Středa 27.6. 2018 

GBS: Tábořiště u Slezské Harty u obce Roudno: 49.8961667N, 17.5338417E 

Čas: odpoledne  

Cíl: a)vyložit vlečky na táborové louce a spojit je do kupy  
      b) postavit hangár 

Hromadný odjezd: v 16hod. od CB Opava, Hradecká 50.  

Individuálně můžete přijet  i dříve.  

Prosím o spojení s Martinem Gebauerem tel: 776 233 245 který má odjezd na starost. 
V kolik pojedete, jestli máte ještě místo, jestli potřebuješ odvoz…  

S sebou věci na práci i do deště. 

Konec kolem 20hod. 

Stavěčka pokračuje i další dny kdy přijedou i s jiných turnusů. Ve středu tam budeme 
jen my, z Opavy a Štítiny. Představa je 8 chlapů. Já už jedu ráno (dovezení vleček, 
sekání, opalování,…).  Díky za pomoc, ahoj na stavěčce. Honza 

Číslo účtu Sboru CB v Opavě:  
1841794399/0800

opava@cb.cz 
www.cbopava.cz

Číslo účtu stanice v Bruntále:  
115-5061770247/0100

DLOUHODOBÝ PLÁN

DATUM DEN UDÁLOST MÍSTO

8.7.2018 neděle křest na dorostovém táboře (15:00-17:00) Slezská Harta

1.9.2018 sobota seniorátní den v Malenovicích Hotel KAM Malenovice

7.10.2018 neděle uvedení Toma Kolmana do služby vikáře + grill párty Opava, Hradecká

13.10.2018 sobota misĳní sobota (Gospel) Bruntál, Zámecké nám.

21.10- 
11.11.2018

Legoprojekt  (pořadí bude určeno) Štítina 
Opava - Elim 
Bruntál, Zámecké nám.
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