
Sbor Církve bratrské v Opavě 13. ledna 2019

O dělnících na vinici 
Matúš Kušnír  |  Matouš 19,30-20,16

Nebeské království je podobné hospodáři, který vyšel za 
svítání, aby najal dělníky na svou vinici. Na této vinici je 
spousta různé práce, zcela jistě se najde i pro Tebe. Bůh Tě zve 
k spolupráci na svém díle a slibuje odměnu za Tvou práci. Bůh 
si všímá Tvé námahy a váží si jí. Zároveň tu nejdůležitější 
“práci” už vykonal Bůh sám ve svém Synu, který přišel na naše 
tržiště, do naších lidských radostí i starostí.

Stojím na tržišti, nebo pracuji na Boží vinici? K čemu mě Bůh volá? 
Co pro mě znamená pracovat na vinici?
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Číslo účtu Sboru CB v Opavě:  
1841794399/0800

opava@cb.cz 
www.cbopava.cz

Číslo účtu stanice v Bruntále:  
115-5061770247/0100

Pravidelný program 

středa, 17:00 biblická hodina v 
Bruntále 

středa, 18:30 skupinka na Štítině 
(Jan Kubíček) 

čtvrtek, 18:00 biblická hodina v 
Opavě (Pravdomil Gebauer) 

čtvrtek, 19:00 modlitby za misii 
v Bruntále 

pátek, 16:00 Lavina na Štítině 

sobota, 17:00 bohoslužba v 
Bruntále (Jan Vaňuš) 

neděle, 09:00 modlitební chvíle 

neděle, 09:30 bohoslužba  
(Karel Buba) 

Narozeniny 

17.1. Helena Stryjová 
17.1. Alžběta Kubíčková  
17.1. Ester Watt 

Život stanice v Elimu 

úterý, 15:30 - Awana 

středa, 18:30 - Lighthouse 

čtvrtek 18:30 - modlitební 

neděle, 10:00 - společné setkání 
Rodinek  

24. února startujeme kurz 
Manželské večery (zadní strana)

NEDĚLNÍK 
Takto budou poslední první a první poslední.  /Mt 20,16/
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Zveme Česko na rande
Investice do vztahu se vyplatí!

Série osmi večerů, kde vás čeká:
	Večeře při svíčkách	u	stolků	pro	dva	
	 Příjemná atmosféra	s	hudbou,	která	zajistí	soukromí	
	 Praktické prezentace založené	na	křesťanských	
principech,	vhodné	pro	každého	
	Rozhovor jen ve dvou	na	dané	téma

Začínáme	v neděli 24. 2. v 18:00 v	restauraci	Astron	a	na	stejném	
místě	ve	stejném	čase	se	budeme	potkávat	následujících	7	týdnů.

Kontakt:  tomas.kolman@cbopava.cz
Dalši informace a přihlášky:		 www.cirkevElim.cz
Cena za osobu:		 1890	Kč	(pouze	na	pokrytí	nákladů)

Pořádá	Elim	-	Sbor	Církve	bratrské	v	Opavě
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