
Sbor Církve bratrské v Opavě 3. února 2019

Starší jako pastýři 
Matúš Kušnír  |  Žalm 23, 1.Petrova 5,1-4

Začínáme sérii tří nedělních kázání zaměřených na službu 
staršího v místním sboru. Za čas budeme rozpoznávat 
povolání k této službě u kandidátů do staršovstva a budeme 
přemýšlet, komu svěříme tento úkol pro příští období. Podle 
čeho to poznáme?  Jaká jsou kritéria při volbě starších sboru a 
jaká je vlastně náplň jejich služby? Co můžeme očekávat od 
staršího sboru? Co od něj očekává Pán Církve, Ježíš Kristus?

V prvním díle se zaměříme na pastýřský důraz ve službě 
staršího sboru.

Modlím se pravidelně za starší mého sboru? Žehnám jim a podporuji 
je? Jak mohu pomoct k tomu, aby byli lepšími pastýři Božího stáda?

✏ ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..
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, 09:00 jednání staršovstva 

středa, 17:00 biblická hodina v 
Bruntále 

čtvrtek, 18:00 biblická hodina v 
Opavě (Matúš Kušnír) 

čtvrtek, 19:00 modlitby 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 s 
Večeří Páně (Matúš Kušnír) 

Narozeniny 

5.2. Hanka Hanzlová 
7.2. Irena Vrublová  
9.2. Miroslava Bohadlová 

Život stanice v Elimu 

středa, 18:00 - Lighthouse 

čtvrtek 18:30 - modlitební 
setkání 

neděle, 09:30 - bohoslužba, 
káže D. Novák 

24. února startujeme kurz 
Manželské večery

NEDĚLNÍK 
Pas mé beránky  /Jan 21,15/
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Ostrava 16.1.2019 

Pozvání na instalaci br. kazatele Tibora Máhrika ve Sboru Církve 
bratrské v Ostravě centrum v neděli 10. 2. 2019 v 16:00 

Vážení a milí: bratři a sestry, kazatelé i přátelé ostravského sboru CB 

Dovolujeme si Vás pozvat do modlitebny Sboru CB v Ostravě centrum na 
neděli 10.2.2019 v 16 h, kdy proběhne odpolední mimořádné slavnostní 
shromáždění, na kterém bude uveden do služby nový správce a kazatel 
sboru PhDr. Ing. Tibor Máhrik, PhD., DipTh. 

Instalaci provede z pověření Rady CB předseda Rady, kazatel Bc. David 
Novák, M.Th. který bude rovněž na této mimořádné bohoslužbě kázat.  

Nástup nového služebníka je pro ostravský sbor CB velmi významnou 
událostí. Ostrava byla od 1.2.2017 (přesně po dobu 2 let) jedním 
z  neobsazených sborů naší církve. Jsme vděčni Pánu Bohu, že pro 
Ostravu (centrum) připravil nečekané řešení a posílá nám ze Žiliny 
svého služebníka, bratra kazatele Tibora Máhrika. Ostravský sbor CB 
přijímá tuto skutečnost jako projev Boží milosti a Boží odpověď na 
vytrvalé modlitby všech věrných členů sboru. 

Po shromáždění jsou všichni – hosté, ale i domácí srdečně zváni na 
menší občerstvení a rozhovory do kavárny Libresso. 

S upřímnými pozdravy a z pověření staršovstva 

Ing. Karel Fojtík a Theofil Jersák, v.r. statutární zástupci Sboru CB 
Ostrava  

Organizační: Vzhledem k předpokládané větší účasti doporučujeme řidičům 
využít v neděli volných kapacit parkoviště Krajského úřadu (nedaleko cca 200 
m od modlitebny) vpravo ve směru jízdy do centra města (podél 
tramvajových kolejí).  
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