
Sbor Církve bratrské v Opavě 10. února 2019

Starší jako strážci 
Matúš Kušnír  |  Ezechiel 33,1-9, 1.Timoteova 3,1-7

Pokračujeme v sérii tří nedělních kázání zaměřených na 
službu staršího v místním sboru.  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 druhém díle se zaměříme na strážný důraz ve službě 
staršího sboru. V starozákonních dobách to byli proroci, kteří 
vykonávali strážnou službu izraelskému lidu. Byli Božími ústy. 
Přinášeli Hospodinovo slovo, volali k pokání, povzbuzovali a 
napomínali.

Kdy ke mě naposledy promluvil Bůh skrze službu staršího sboru? V 
jakých okolnostech jsem se nacházel? Jak mohu pomoct k tomu, aby 
starší byli lepšími strážci Božího stáda?

✏ ……………………………………………………………………………………

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

středa, 17:00 biblická hodina v 
Bruntále 

středa, 18:30 skupinka na Štítině 

čtvrtek, 18:00 biblická hodina v 
Opavě 

čtvrtek, 19:00 modlitby za misii 
v Bruntále 

pátek-neděle, dorostová chata 

sobota, 17:00 bohoslužba v 
Bruntále 

neděle, 09:00 modlitební chvíle 

neděle, 09:30 bohoslužba 
(Matúš Kušnír) 

Narozeniny 

11.2. Anna Beck 
16.2. Vojtěch Barot  
11.2. Sophia Beck 
12.2. Matouš Vaňuš  

Život stanice v Elimu 

středa, 18:00 - Lighthouse 

čtvrtek 18:30 - modlitební 
setkání 

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

24. února startujeme kurz 
Manželské večery

NEDĚLNÍK 
Přijde den, kdy zvolají strážci: Vzhůru! Vydejme se k Hospodinu!  /Jer 31,6/
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Členské shromáždění 24.3.2019 

Hradecká 50, Opava - od 11:15 hodin

Srdečně zveme členy sboru na členské shromáždění, které proběhne v neděli, 24.3. po bohoslužbě. 
Toto členské shromáždění bude mít jiný průběh, než obvykle, a sice bude se skládat z dvou částí - 
první týkající se všech členů sboru, druhá část bude zaměřena na službu v jednotlivých stanicích. 
Součástí členského shromáždění bude volba starších sboru na období 2019-2023. V této souvislosti 
staršovstvo vyhlásilo týden modliteb a půstu, který proběhne v termínu od 18. do 23.3. Vyprosme 
si od Boha moudrost k tomuto rozhodování.

Pro členy, kteří se nemohou zúčastnit členského shromáždění, jsme připravili možnost odevzdat svůj 
hlas ve volbě staršovstva do volební schránky. Předvolba se uskuteční 24.2. v Elimu (Rolnická 21a, 
Opava) a 3.3. v sídle sboru (Hradecká 50, Opava). Za průběh voleb zodpovídá komise ve složení: 
Věrka Beck, Marcela Čmelíková, Ivo Vaněček.

Program členského shromáždění: 
I. část (společná)

1. Volba staršovstva (volební komise)

2. Zpráva kazatele a staršovstva

3. Hospodářská zpráva, schválení účetní závěrky 2018 a rozpočtu na rok 2019

4. Volba revizní komise

5. Schválení delegáta na konferenci CB v Praze, 17.-18.5.2019

6. Oznámení výsledků voleb, příp. dovolba (volební komise)

II. část (CB Hradecká + Štítina + Bruntál - Elim zvlášť)

1. Činnost stanice na Štítině

2. Činnost stanice v Bruntále

3. Činnost sboru na Hradecké

4. Podněty členů sboru - diskuze
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