
Sbor Církve bratrské v Opavě 15. července 2018

Neste břemena jedni 
druhých 
Vojtěch Barot  |  Galatským 6,1-10

Dnes pokračujeme v sérii kázání „Jedni druhým“. Apoštol 
Pavel nás vyzývá, abychom nesli břemena jedni druhých. 
Nejen kazatel, ale každý z nás může převzít onu tíhu druhých. 
Každý z nás může jiným prokazovat dobro. Proto se věnujme 
druhým, hledejme jejich břemena a převezměme je. Jedině tak 
můžeme naplnit zákon Kristův! Také my však musíme být 
ochotni nechat si se svými břemeny pomoci!

Jsem i člověkem, který nese břemena druhých, anebo jen člověkem, 
kterému druzí od břemen ulehčují? Nechal jsem druhého upadnout do 
hříchu, nebo jsem mu pomohl? Naplňuji zákon Kristův? A jsem 
ochotný druhému předat svá břemena?

✏ ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

Číslo účtu Sboru CB v Opavě:  
1841794399/0800

opava@cb.cz 
www.cbopava.cz

Číslo účtu stanice v Bruntále:  
115-5061770247/0100

Pravidelný program 

úterý, 16:30 biblická hodina v 
Bruntále 

čtvrtek, 18:00 biblická hodina 

čtvrtek, 19:00 modlitební chvíle 
za misii v Bruntále 

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

neděle, 09:00 modlitební chvíle 

neděle, 09:30 bohoslužba  
(Matúš Kušnír) 

 

Narozeniny 

19.7. Hana Weigelhoferová  
20.7. Hana Gebauerová  
19.7. Anna Hennhoferová (E) 

 

Život stanice v Elimu 

pondělí, 18:30 - modlitební  
setkání 

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

NEDĚLNÍK 
Dokud je čas, prokazujme dobro všem, a zvláště členům rodiny víry. /Gal. 6,10/
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Výpis z jednání staršovstva, 22.6.2018 

1. Modlitba za letní aktivity

Staršovstvo vyprošovalo Boží jednání, vedení a ochranu v průběhu letních aktivit - táborů.

2. Plán služeb na červenec-srpen 2018

Staršovstvo se zabývalo plánem služeb ve sboru a na stanicích v průběhu prázdninových měsíců. V 
nedělníku bude zveřejňován dlouhodobý plán důležitých událostí v životě sboru.

3. Výtěžek sbírky na vikáře

Posíláme do Rady CB částku 28 040 Kč, velmi děkujeme za štědrost členů našeho sboru.

4. Výše nájemného pro Elim Opava, o.p.s. na rok 2019

Staršovstvo projednalo a schválilo navýšení nájemného pro Elim Opava. o.p.s. o částku odpovídající 
výši inflace v roce 2017. Dodatek k nájemní smlouvě bude účinný od 1.1.2019.

5. Rekonstrukce klubovny v Elimu

Staršovstvo rozhodlo o rekonstrukci klubovny č. 210 v Elimu tak, že se zboří zeď dělící klubovnu od 
kanceláře č 211. Vznikne tím prostor o výměře 68,46 m2 (místo původních 45,92 m2), který bude 
sloužit k setkávání stanice, ale také k poradám zaměstnanců Elimu. Přípravou a realizací rekonstrukce 
je pověřena hospodářská rada v součinnosti s vedoucím stanice a ředitelem.

8. Angažovanost kazatele sboru v komunálních volbách

Kazatel byl osloven předsedou opavské KDU-ČSL s nabídkou kandidovat v podzimních volbách do 
městského zastupitelstva. Staršovstvo kandidaturu doporučilo.

9. Rozhovor s Vojtěchem Zíkou o křtu (27.5.2018)

Staršovstvo vedlo rozhovor s adeptem ke křtu, Vojtěchem Zíkou. Staršovstvo s velkou radostí souhlasí 
s křtem, který proběhne na Slezské Hartě, 8.7.2018 v rámci dorostového tábora.

10. Rozhovor o členství s Pavlou Kováčovou (24.6.2018)

Staršovstvo si vyslechlo svědectví obrácení Pavly, a svědectví křtu. S radostí přijímá Pavlu Kováčovou 
za členku sboru, členský slib proběhne v rámci bohoslužby 29.7.2018.

11. Rozhovor o člesntví s Jakubem Kováčem (24.6.2018)

Staršovstvo si vyslechlo také svědectví obrácení Jakuba, a svědectví křtu. S radostí přijímá Jakuba 
Kováče za člena sboru, členský slib proběhne v rámci bohoslužby, 29.7.2018.

————————————————————————————————————————————

Prosíme, považujte tyto výpisy za modlitební náměty. Potřebujeme Vaše modlitby, 
potřebujeme moudrost shůry a Boží vedení.
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