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Na stupni vítězů 
Matúš Kušnír  |  Genesis 32, Zjevení 3,14-22

Často slýcháme, že život je těžký, že bojujeme, ale že to 
nevzdáváme. Však to nějak dopadne. Skepse a apatie se udílí i 
nám, křesťanům. Pokud dosáhneme nějakého úspěchu, moc 
se tím nechlubíme. Jako by byly “úspěch” a “vítězství” v 
křesťanství tabu. Jakou tvář má vítězství v novozákonní době? 
Nad čím vítězíme? A vůbec, s kým bojujeme? Jákob bojuje 
zvláštní boj, přetahuje se s neznámým mužem a ten muž jej 
nemůže porazit. Bojuje za požehnání, chce obstát v setkání s 
bratrem.

Dá se vůbec v křesťanském prostředí mluvit o vítězství? Jak jej 
poměřuji ve svém životě? Kdy jsem naposledy ochutnal ve svém boji 
vítězství?

✏ ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

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

středa, 17:00 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 

sobota, 17:00 bohoslužba v 
Bruntále 

neděle, 09:00 modlitební chvíle 

neděle, 09:30 bohoslužba 
(Matúš Kušnír) 

Narozeniny 

15.11. Danka Zrebná  
12.11. Jitka Gebauerová 

Velké poděkování patří všem, 
kteří se podíleli na zdárném 
průběhu Legoprojektu na Štítině, 
v Elimu i v Bruntále. 

Život stanice v Elimu 

pondělí, 18:30 - modlitební  
setkání 

úterý, 15:30 - Awana 

středa, 18:00 - Lighthouse 

neděle, 09:30 - bohoslužba

NEDĚLNÍK 
Boží slovo ve vás zůstává a zvítězili jste nad tím zlým  /1 Jan 2,14/
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DLOUHODOBÝ PLÁN SLUŽEB

DATUM DEN UDÁLOST MÍSTO

2.12.2018 neděle první adventní neděle

9.12.2018 neděle druhá adventní neděle

16.12.2018 neděle třetí adventní neděle - dětská vánoční slavnost

23.12.2018 neděle čtvrtá adventní neděle

24.12.2018 pondělí Půlnoční bohoslužba - Horní náměstí, od 21:00 hodin

25.12.2018 úterý Boží hod vánoční - od 9:30

30.12.2018 neděle Silvestrovská bohoslužba - od 9:30 - společný oběd společná s Elimem

1.1.2019 úterý Novoroční bohoslužba - od 10:00
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