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Sborová oznámení 
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PRAVIDELNÝ PROGRAM: 
STŘEDA Pozor změna času začátku na 17:30 Biblická a modlitební hodina 
PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)  
PÁTEK 18:00 Mládež (www.facebook.com/mladezOstrava)  
NEDĚLE 8:45 Modlitební chvíle 
NEDĚLE 9:30 Bohoslužba (www.cb.cz/ostrava/zive) 

 

SETKÁNÍ NA STANICÍCH: 
CB3 bohoslužba www.cbtrojka.cz  neděle 3.12. v 16:00, Cooltour, Jakub Mrázek 
Suchdol n.O. biblická hodina  úterý 5.12. v 18:30, Theofil Jersák 
CB3 bohoslužba www.cbtrojka.cz  neděle 10.12. v 16:00, u Mrázků, Jakub Mrázek 
Odry bohoslužba   neděle 17.12. v 8:45, Jaroslav Orawski 
Suchdol n.O. bohoslužba  neděle 17.12. v 10:00, Jaroslav Orawski 
CB3 bohoslužba www.cbtrojka.cz neděle 17.12. v 16:00, Kavárna CB 

 

PLÁN SLUŽEB
NEDĚLE 3. 12. Matúš Kušnír, VP 
STŘEDA 6.12. Karel Buba 
NEDĚLE 10.12. Tomáš Novotný 
STŘEDA 13.12. Jan Kočnar 
NEDĚLE 17.12. Tibor Máhrik 
STŘEDA 20.12. Jaroslav Orawski 
NEDĚLE 24.12. Tomáš Novotný 
STŘEDA 27.12. Jaromír Kutý 
NEDĚLE 31.12. --- silvestr --- 
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MODLITEBNÍ NÁMĚTY: 
 

 za pomoc, uzdravení, povzbuzení a potěšení od Pána Boha (čas společných 
modliteb každý den 21:00): Marta Straková, Olga Kampová, Jan Bartoň, Jiří 
Fojtík st., Zdeněk Chromčák, František Maňásek, Dagmar Maňásková, Václav 
Šeděnka, Milada Demeterová, Jaromír Klamka 

 

 
 za připravenost sboru a povolání 

nového kazatele pro náš sbor 

 za prezidenta, za vládu ČR, za Boží 
požehnání a moudrost ke správě 
republiky 

 za pronásledované křesťany 

 za ty, kteří utíkají z domova před 
pronásledováním 

 za to, aby Církev v Evropě 
utečencům posloužila evangeliem 

 za oblasti, kde jsou vojenské 
konflikty, nepokoje (Ukrajina, Sýrie, 
Irák...) 

 za pokoj a ochranu pro Izrael 

 za to, aby vlády odhalovaly 
teroristické útoky před jejich 
uskutečněním 

 misie Honza a Jarmila, Nathan a 
Lucie Crighton 

 

 
 

 

NAROZENINY: 
Machurová Bohumila (3.12.) 
Bednaříková Tereza (8.12.) 
Kun Ondrej (10.12.) 
Maňásek František (13.12.) 
Kunová Pavla (15.12.) 
Urbanová Miroslava (16.12.) 
Linzerová Darina (19.12.) 
Dufková Jitka (23.12.) 
Mrázek Jiří (27.12.) 
Nyzio Markéta (27.12.) 
English Joyce (29.12.) 
Demeterová Jaroslava (29.12.) 
Gebauerová Karolína (31.12.) 

Z dětí: 
Solich Samuel (4.12.) 
Bechný Ondřej (9.12.) 
Vaštyl Michal (17.12.) 
Nyzio Daniel (30.12.) 
 
 
 
 
 
 
 

Marie Maňásková (29.11.) 
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Dopis rady Církve bratrské sborům a stanicím: 

NÁŠ SEN...  
20. 11. 2017 

Následné body nejsou ani vizí, ani programovým prohlášením 
Rady Církve bratrské, ale naší touhou a naším snem  o Církvi 
bratrské. Chceme naše sbory k realizaci tohoto snu přizvat. 
Pokud něco z toho, co budete číst, nesdílíte, nijak vás to z CB 
nevylučuje. Pokud vám něco chybí, realizujte to. Nebudeme se podle těchto bodů porovnávat, 
nebudeme je používat jako měřítko úspěšnosti. Jen chceme, aby alespoň některé sbory mohly mít 
před očima něco, co je bude motivovat ke službě na Božím díle. 

Toužíme být sv ědky, že na každém sboru je alespo ň 60 % lidí spole čně pod vlivem Písma, 
a to častěji než jen p ři nedělním kázání (nap ř. na biblických hodinách, na skupinkách, 
v nedělní škole atd.).  

Považujeme Boží slovo za hlavní zdroj Božího zjevení a základ, na kterém naše církev tradičně 
stavěla. Proto se ho chceme učit sami i společně číst, studovat a promýšlet. Toto vše s touhou 
nechat se Písmem formovat a poznávat v něm Boží charakter. 

Toužíme být sv ědky, že každý sbor zakouší obrácení lidí ke Kristu.  

Víme, že obrácení je Boží dar a milost, zároveň ale nechceme rezignovat na vytváření prostředí, 
kde se zázrak nového narození průběžně uskutečňuje. Proto chceme cíleně usilovat o to, aby naše 
sbory byly otevřeným a přijímajícím společenstvím, kde se otevřeně káže Kristus. Toužíme, aby 
v každém sboru bylo normální být svědky křtů a následného duchovního doprovázení. 

Toužíme vid ět založení nových misijních skupin, sbor ů nebo stanic.  

Není rozhodující, jestli někde vznikne stanice, sbor nebo misijní skupina, ale jestli v lokalitách, kde 
žádný křesťanský sbor není, začnou křesťané systematicky působit a založí tu pod vedením 
mateřského sboru misijní skupinu, stanici nebo později sbor. Základní motivací zakládání skupin, 
stanic a sborů pak je misie a následný proces duchovního doprovázení, nikoli přetahování 
nespokojených křesťanů z jednoho místa na druhé. 

Toužíme po tom, aby do čtyř let byly všechny sbory obsazené správci sboru.  

Naše sbory dlouhodobě prožívají nedostatek kazatelů. Chceme spolu se sbory napomáhat 
k vytváření takového prostředí církve, které bude nové služebníky motivovat k rozhodnutí vstoupit 
do kazatelské služby. 

Toužíme vid ět, že sou částí služby každého sboru jsou minimáln ě dva konkrétní segmenty 
diakonské (sociální) práce.  

Považujeme za velmi důležité, aby naše sbory neodmítaly pomáhat lidem, kteří se ocitají na 
chvostu společenského žebříčku. Nechceme se uzavírat starým, nemocným, postiženým ani jinak 
znevýhodněným lidem. Proto toužíme, aby každý sbor nějak pomáhal některé ze znevýhodněných 
skupin, a to jak uvnitř sboru, tak i mimo něj. 

Toužíme, aby každý sbor pracoval s mladou generací od besídky p řes dorost a mládež až po 
péči o rodiny a manželství.  
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Jsme si dobře vědomi tlaku, kterému je vystavena mladá generace, manželství a rodina. Proto 
chceme s mladou generací na každém sboru cíleně pracovat, motivovat ji k následování Ježíše. 
Stejně tak chceme cíleně připravovat snoubence na manželství a pracovat i s manželskými páry, 
a to nikoli až když přijde krize, ale preventivně. 

Vnímáme, že k realizaci výše popsaných bodů jsou důležité mj. tři vlastnosti: 

Odvaha  – chceme povzbuzovat sbory, aby se nebály vstupovat do nových oblastí služby a aby se 
nebály překračovat hranice svých komfortních zón. 

Otevřenost  – chceme dávat důraz na to, abychom byli otevření jak novým lidem, tak novým 
pohledům a názorům. Zároveň nechceme rezignovat na hledání správných odpovědí. Chceme být 
konzervativní v etice a učení a otevření ve formách. 

Oddanost  – chceme se učit být oddanými následovníky Ježíše Krista a promýšlet, jak svoji víru 
aplikovat v každodenním životě. 

 

Rada Církve bratrské  listopad 2017 

Chceme Vás a všechny sbory povzbudit k tomu, aby jste se p řipojili k prosincovému 
modlitebnímu řetězci  naší církve. Na odkaze http://modlitebni.cloud/ se lze připojit ke společným 
modlitbám (heslo Vám rádi sdělí starší sboru). 
 


