
Sbor Církve bratrské v Opavě 19. května 2019

Následuj mě! 
Matúš Kušnír  |  Jan 21,18-23

Církev často a různými způsoby zvěstuje potřebu víry v 
Krista. Je to také jeden z důrazů reformace. Zatímco Ježíš 
dává lidem poněkud jinou výzvu. Výzvu k následování. 
Následování bez víry v Krista není možné, nicméně 
následování je ještě trochu o něčem jiném, než samotná víra v 
Krista. Je to víra spojená s konkrétními kroky, se skutky víry. 
V našem následování jde o to vidět Krista, kde a jak jedná, a 
neustále se připojovat k Jeho dílu.

Jsem ochoten Kristu nejen věřit, ale i následovat Ho? Byly situace v 
mém životě, ve kterých jsem Krista nenásledoval? Co mi v tom 
bránilo? V čem a jak Kristus jedná a k čemu se mohu připojit?

✏ ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

Číslo účtu Sboru CB v Opavě:  
1841794399/0800

opava@cb.cz 
www.cbopava.cz

Číslo účtu stanice v Bruntále:  
115-5061770247/0100

Pravidelný program 

dnes, 17:00 bohoslužba v 
Bruntále (Lukáš Nyzio) 

středa, 17:00 biblická hodina v 
Bruntále 

středa, 18:30 skupinka na Štítině 

čtvrtek, 18:00 biblická hodina 

čtvrtek, 19:00 modlitby za misii 

pátek-neděle setkání vedoucích 
dorostu na táborové louce 

neděle, 09:00 modlitební chvíle 

neděle, 09:30 bohoslužba 
(Matúš Kušnír) 

neděle, 17:00 bohoslužba v 
Bruntále s VP (Pavel Barot) 

Narozeniny 

22.5. Ivo Hintz (E) 

Život stanice v Elimu 

úterý, 15:30 - Awana 

středa, 18:00 - Lighthouse 

čtvrtek, 18:30 - modlitební 
setkání 

pátek, 17:00-21:00 - Noc 
kostelů 

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

NEDĚLNÍK 
Mé ovce slyší můj hlas a já je znám a následují mě. /Jan 10,27/
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Sbírka 

Dnešní sbírka je určena na pokrytí nákladů spojených s English Campem. Výtěžek sbírky pomůže 
snížit náklady vedoucím, takže nebudou muset platit celý účastnický poplatek. Je možné přispívat také 
bezhotovostně na číslo účtu 1841794399/0800, s uvedením poznámky “EnglishCamp”. Za Vaše dary 
velmi děkujeme.
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