
Sbor Církve bratrské v Opavě 14. října 2018

Jsi uzdraven! 
Matúš Kušnír  |  Jan 5,1-15

Jan má rád silné příběhy, tento je třetí v pořadí. Ježíš vstupuje 
do rozhovoru, tentokrát s nemocným mužem a táže se ho, zda 
chce být zdravý. Na první pohled je to dosti nesmyslná 
otázka, co jiného by mohl chtít nemocný, než právě zdraví? 
Popravdě, často nechceme Ježíšovo uzdravení. Zdraví se totiž 
spojuje se zodpovědností - zdravý se musí učit pracovat, starat 
se o sebe a o jiné. Je jednodušší zůstat nemocný a foukat si své 
bolístky. Ježíš zde však podává definici zdraví - skutečně 
zdravý je ten, kdo je svobodný od hříchu.

Jsem člověkem, který pomáhá jiným, kteří se mají hůř než já? Jak je 
to s mým vztahem ke hříchu - upadám do stále stejných ďáblových 
nástrah? Co udělal Ježíš pro to, abych nemusel hřešit?

✏ ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..
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115-5061770247/0100

Pravidelný program 

středa, 15:30 biblická hodina v 
Bruntále 

čtvrtek, 18:00 biblická hodina v 
Opavě 

čtvrtek, 19:00 modlitební chvíle 
za misii v Bruntále 

pátek, 16:00 Lavina na Štítině 

neděle, 09:00 modlitební chvíle 

neděle, 09:30 bohoslužba  
(Josh Engle) 

neděle, 11:15 členské 
shromáždění - více na 2. straně 

Narozeniny 

18.10. Karel Hennhofer 
19.10. Vít Jantošík 

Život stanice v Elimu 

pondělí, 18:30 - modlitební  
setkání 

úterý, 15:30 - Awana 

středa, 18:00 - Lighthouse 

neděle, 09:30 - bohoslužba

NEDĚLNÍK 
Toto vám píšu, mojí drazí, abyste nehřešili.  /1 Jan 2,1/
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Členské shromáždění 21.10.2018 

 
Milí členové sboru,

Obrátili se na nás sousedé Janušovi, zda bychom jim neprodali náš 1/8 podíl včetně domovnického 
bytu na adrese Hradecká 52. Zprvu jsme nesouhlasili s tím, že není moudré zbavovat se nemovitého 
majetku Sboru. Nicméně poté jsme si uvědomili, že prodejem podílu vzniká pro náš Sbor šance 
uspořádat domovnický byt jinak, než doposud. Za získané peníze z prodeje podílu bychom mohli 
koupit byt o dispozici 2+1 (nebo 3+1) v okolních bytových domech s tím, že domovnický byt může v 
budoucnu sloužit k bydlení celé domovnické rodině. Byt by měl být na dohled modlitebny tak, aby 
domovník byl v případě potřeby vždy po ruce. Se sousedy jsme vyjednali možnost využití jejich 
příjezdové cesty k domu (a tudíž i k vjezdu na náš pozemek) ve formě věcného břemena.

Jelikož na trhu s nemovitostmi je situace taková, že převládá poptávka nad nabídkou a je zapotřebí 
reagovat poměrně rychle, což nám naše schvalovací mechanismy neumožňují. Dovolujeme si proto 
předstoupit před členské shromáždění a požádat o souhlas s prodejem podílu nemovitosti na 
Hradecké 52 a nákup bytu v okolí modlitebny. Zatímco prodávaný podíl je přesně specifikován 
(odhadní cena bude sdělena na členském shromáždění), kupovaný byt ještě specifikován není. Přesto 
Vás prosíme o vyjádření souhlasu s tímto záměrem.

Jedná se o rozhodování s nemovitým majetkem sboru, prosíme proto členy sboru o účast na členském 
shromáždění.

Staršovstvo

Program členského shromáždění 

1. Schválení záměru prodeje podílu na nemovitosti Hradecká 52 a koupě domovnického bytu v okolí 
modlitebny. 

2. Záměr stavby garáže na zahradě s možností uložení zahradního nářadí. 
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