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Musíte se znovu narodit 
Lukáš Nyzio  |  Jan 3,1-17 

Nikodém je prvním člověkem, kterému Ježíš vysvětluje, co to 
znamená narodit se znovu podle měřítek Božího království. 
Pro člověka je to něco těžko pochopitelného, přesto a možná 
právě proto je to klíč ke vztahu s Bohem. Narození se znovu a 
z jiného zdroje je sice jednorázovou záležitostí, potřebujeme 
se k ní ale vracet při každodenním rozhodování, přemýšlení i 
jednání a dokud žijeme v našem nedokonalém těle a v tomto 
světě, tak by tato obnova měla být naší každodenní potřebou.

Proč zrovna Nikodém je prvním člověkem, kterému Ježíš vysvětluje, 
co to znamená znovuzrození? Co bránilo Nikodémovi v tom, aby 
přijal hluboké duchovní pravdy? Co brání tobě, abys přijal/a “věci 
nebeské”, které pro tebe má Ježíš?

✏ ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..
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Pravidelný program 

středa, 18:30 skupinka na Štítině 

čtvrtek, 18:00 biblická hodina v 
Opavě 

čtvrtek, 19:00 modlitební chvíle 
za misii v Bruntále 

pátek, 16:00 Lavina na Štítině 

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

neděle, 09:00 modlitební chvíle 

neděle, 09:30 bohoslužba 
(Matúš Kušnír) 

Narozeniny 

10.9. Klára Hoblíková  
12.9. Lenka Jantošíková 
12.9. Anička Zíková 

Život stanice v Elimu 

pondělí, 18:30 - modlitební  
setkání 

úterý, 15:30 - Awana 

středa, 18:00 - Lighthouse 

neděle, 09:30 - společné setkání 
obou Rodinek

NEDĚLNÍK 
Aby každý, kdo v Něj věří, měl věčný život /Jan 3,15/
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Výpis z jednání staršovstva, 4.9.2018 

Biblický úvod 

Příběh o rozsévači z Markova evangelia nás povzbudil k radosti z možnosti hojného rozsévání v 
průběhu prázdnin. Obraz o vinné révě nás vede k úvaze o zvýšené péči o ty, kteří přinášejí ovoce pro 
Boží království.

Rozhovor s Jirkou Hoffmannem a Karlem Hennhoferem

Jirka vylíčil staršovstvu svou službu pro mladé v KAMu a nadnesl žádost o podporu. Staršovstvo 
vyprošovalo Boží požehnání pro službu obou bratrů a usneslo se, že umožní Jirkovi otevřít téma 
podpory své služby na osobní úrovni s členy sboru, Jirka bude mít možnost oslovit členy sboru také v 
rámci nedělního shromáždění.

Plán služeb na září

Staršovstvo se věnovalo plánu služeb na měsíc září s výhledem do konce kalendářního roku. Po 
prázdninové přestávce začíná znovu fungovat Awana (E), mládež Lighthouse (E), dorost Lavina (Š), a 
skupinky biblického studia (Š).

Uvedení Tomáše Kolmana do služby vikáře, Misijní sobota v Bruntále a Díkůvzdání

Čeká nás několik důležitých události, chceme vyprosit Boží požehnání pro službu Tomáše, na 
slavnostní bohoslužbě 7.10. V poledne rozpálíme grily a zůstaneme spolu v rozhovorech. Misijní sobota  
(13.9.) bude důležitým počinem v oblasti misie v Bruntále, chceme vyjít s dobrou zprávou k občanům 
města. Přípravy na tuto událost už začaly. To vše odstartuje vděčnost Pánu Bohu za vše, co nám daroval 
- 23.9. proběhne díkůvzdání za úrodu v rámci bohoslužby, včetně společného oběda.

Dětská služba v školním roce 2018/19

Staršovstvo se věnovalo programové náplni a organizaci dětských besídek v průběhu nového školního 
roku. Jsme velmi vděční za ochotné učitele, několik pomocných učitelů z řad mládeže, a také za 
narůstající počet dětí. V dorostové místnosti na Hradecké proběhne několik úprav tak, aby místnost 
lépe vyhovovala svému účelu.

Pastorační péče

O prázdninách pastorační návštěvy neprobíhaly, proběhlo několik akutních pastoračních rozhovorů.

Korespondence s sousedy Janušovými

Sousedé z Hradecké 52 se na nás obrátili s nabídkou odkoupení našeho podílu na sousedních 
pozemcích včetně domovnického bytu. Staršovstvo proto svolává krátké členské shromáždění, dne 
21.10., aby spolu s členy sboru projednalo problematiku domovnického bytu a získalo souhlas v této 
věci dále jednat.

Rozhovory s adepty ke členství (23.8.)

Staršovstvo vedlo rozhovor s Jaroslavou Trvalovou a Annou Beck, obě sestry s radostí přijímáme za 
členy sboru. Členský slib proběhne 23.9. v rámci bohoslužby.
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