1. adventní neděle
Bůh se stal člověkem
2. prosince v 9,30
Kázání: Tomáš Holubec
Moderuje: Galina Babarika
Adventní sbírka na děti odsouzených
Čtvrtek 6. prosince v 18,30
Biblická hodina Tomáš Holubec
2. adventní neděle
Ježíš je Boží Syn
9. prosince v 9,30
Kázání: Tomáš Holubec
Moderuje: René Malík
Adventní sbírka „Krmte hladové“
Úterý 11. prosince v 19,00
schůze staršovstva
Čtvrtek 13. prosince v 19,00
Putovní biblická
u s. Žalské, Moskevská ul.
Každý je zván!
3. adventní neděle
Pán Ježíš jako Boží beránek
16. prosince v 9,30
Kázání a Večeře Páně: Tomáš Holubec
Moderuje: Filip Sedláček
Adventní sbírka na
stoličku pro Aničku Kunickou“
Čtvrtek 20. prosince v 18,30
Biblická hodina Tomáš Holubec
4. adventní neděle
Rodinná vánoční bohoslužba
23. prosince v 9,30
Dětské vystoupení, koledy,
vánoční poselství, dárky,
kavárna s cukrovím a svařákem

Adventní sbírka na
Bibli ve znakovém jazyce

Boží hod vánoční
Úterý 25. prosince v 9,30
Kázání: Miloslav Kloubek
Moderuje: Tomáš Holubec

Středy v 17:00 modlitební setkání
v malém sále (INFO Radka Schützová)

Neděle 30. prosince v 9,30
Kázání: Tomáš Holubec

Sborový oběd formou , co kdo přinese,
to „sníme to společně“ :-)
Po obědě bude ve 13h Ukončení roku 2018:
vděčnost, modlitby, svědectví a losování
novoročních hesel 2019

Novoroční bohoslužba
Neděle 6. ledna 2019 v 9,30

Pondělí 10. 12. v 17:00
ekumenické modlitební setkání v malém
sále (INFO Radek Kačír)
Dobročinný sklad věcí pro děti
pěstounů
funguje v K. Varech ve spolupráci
s Diakonií CB už téměř rok
(INFO Bára Holubcová)
Dluhová poradna zdarma
(INFO Radana Žďárská, tel. 776 770 900)
Pokračujeme v modlitbách za Boží
vedení ohledně změny sborového
domu. P ředchozí městská rada naši
žádost schválila. Nyní je ale nová situace
po volbách, bude znovu projednávání v
nové radě a zastupitelstvu.
Po každém shromáždění můžete požádat
staršovstvo o modlitby za jakékoli
potřeby…
Po bohoslužbě je otevřená kavárna
v malém sále. Zveme vás ke společenství
u dobré kávy a čaje :-)

Pátek 11. ledna v 18:30
v KC Armády spásy (u Tržnice)
Zveme vás všechny na setkání
karlovarských církví.

„Neboť se nám narodí dítě, bude
nám dán syn, na jehož rameni
spočine vláda a bude mu dáno
jméno: Divuplný rádce, Božský
bohatýr, Otec věčnosti, Vládce
pokoje.
Jeho vladařství se rozšíří a pokoj
bez konce spočine na trůně
Davidově a na jeho království.“

Sbor Církve bratrské, Bulharská 29A , Karlovy Vary
karlovy.vary@cb.cz FIO Banka 2200147129/2010

Středa 9. ledna v 18:30
v modlitebně Bratrské jednoty baptistů

Izaiáš 9:5-6

WWW.cb.cz/karlovy.vary

