
Sbor Církve bratrské v Opavě 22. července 2018

Poddávejte se jedni 
druhým 
Matúš Kušnír  |  Efezským 5,21-33

Zprvu by se mohlo zdát, že tato pasáž je návodem pro funkční 
a šťastné manželství. Jenže nejen, tady se jedná o mezilidské 
vztahy obecně, které jsou ilustrovány právě manželstvím. Ve 
světě dlouhých loktů, arogance a sobectví zní toto slovo 
poněkud zvláštně. V církvi nesmí platit pravidlo sobectví, ale 
pravidlo “poddávání se”. Naplnění Boží rady “Poddávejte se 
jedni druhým” může mít mnoho různých podob, projevem 
“poddávání se” je jednou úcta, podruhé láska. Nějak se však 
projevít má a musí.

Co znamená v praxi pro mě tato instrukce? Jak ji naplňuji v praxi? 
Jak se projevuje v mém manželství? Jak se projevuje v mém sboru?

✏ ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

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 s Večeří Páně  
(Pavel Barot) 

neděle, 09:00 modlitební chvíle 

neděle, 09:30 bohoslužba  
společně se všemi stanicemi 
(Matúš Kušnír)  
+ přijetí nových členů sboru 

Narozeniny 

25.7. Jan Vaňuš 
27.7. Petr Hanel (E)  
28.7. Věra Karasová 
28.7. Nathan Beck 

Život stanice v Elimu 

pondělí, 18:30 - modlitební  
setkání 

neděle, 09:30 - společná 
bohoslužba na Hradecké, kde 
budeme přijímat nové členy 
sboru.

NEDĚLNÍK 
Toto je veliké tajemství. /Ef 5,32/
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DLOUHODOBÝ PLÁN

DATUM DEN UDÁLOST MÍSTO

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 Bruntál, Zámecké nám.

21.10- 
11.11.2018

Legoprojekt  (pořadí zatím neurčeno) Štítina 
Opava - Elim 
Bruntál, Zámecké nám.
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