
Sbor Církve bratrské v Opavě 27. ledna 2019

Očekávající církev 
Lukáš Nyzio  |  Lukáš 2,21-40

Celý Starý zákon očekává příchod Mesiáše. Ježíš naplnil toto 
zaslíbení, které lidé od Boha dostali, ale zjistili, že doba 
očekávání ještě nekončí. Církev má napjatě očekávat druhý 
Kristův příchod a Simeon s Annou jsou nám v tom příkladem. 
Ukazují nám způsob, jakým má očekávat Novozákonní církev, 
stejně jako my dnes, na chvíli, která může přijít stejně 
nenápadně a nečekaně, jako tehdy před dvěma tisíci lety. 
Simeon s Annou nám ukazují, že kdo je připraven, není 
překvapen.

V čem nám Simeon a Anna mohou být příkladem v jejich očekávání 
na příchod Mesiáše? Jak by vypadal váš týden, kdybyste věděli, že 
Kristův druhý příchod je otázkou několika dalších dní? Dělali byste 
věci jinak? Přemýšleli byste jiným způsobem?

✏ ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

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 Štítine 
(Jan Vaňuš) 

čtvrtek, 18:00 biblická hodina v 
Opavě (Pavel Barot) 

čtvrtek, 19:00 modlitby za misii 
v Bruntále 

pátek, 16:00 Lavina na Štítině 

sobota, 17:00 bohoslužba v 
Bruntále (Pavel Barot) 

neděle, 09:00 modlitební chvíle 

neděle, 09:30 bohoslužba  
(Matúš Kušnír) 

Narozeniny 

30.1. Jan Beneš 
2.2. Marie Witoszková  
2.2. Lucie Wolingerová (E) 
26.1. Oliver Kušnír 
27.1. František Hoblík 

Život stanice v Elimu 

úterý, 15:30 - Awana 

středa, 18:00 - Lighthouse 

čtvrtek 18:30 - modlitební 
setkání 

neděle, 09:30/10:00 - setkání 
Rodinek 

NEDĚLNÍK 
Hle, příjdu brzy a má odplata se mnou.  /Zj. 22,12/
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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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