LEDEN
Čtvrtek 5. ledna v 18,30
Biblická hodina Tomáš Holubec

Neděle 8. ledna v 9,30
Kázání: Zdeněk Holubec
Moderuje: René Malík

Neděle 8. ledna v 18,00
Ekumenický modlitební večer v CB
Čtvrtek 12. ledna v 18,30
Biblická hodina N E B U D E

Neděle 1 5. ledna v 9,30

Kázání a Večeře Páně: Tomáš Holubec
Moderuje: Tomáš Štěpánek

Úterý 17. ledna v 19,00
schůze staršovstva
Čtvrtek 19. ledna v 18,30
Biblická hodina Tomáš Holubec

Neděle 22. ledna v 9,30
Kázání: Galina Babarika
Moderuje: Radek Kačír

Čtvrtek 26. ledna v 18,30
Biblická hodina Tomáš Holubec

Neděle 29. ledna v 9,30
Kázání: Tomáš Holubec
Moderuje: Ruda Kocourek

Pastorálka kazatelů a starších CB
30.1.-1.2. v Havl. Brodě
Čtvrtek 2. února v 18,30
Biblická hodina Tomáš Holubec

Neděle 5. února v 9,30
Kázání: Tomáš Holubec
Moderuje: Ondra Schütze

2017

Téma: M odlitby za děti
Ne 8.1. 18:00 modlitebna CB,
Bulharská ul.
N.Lica: „Duchovní výchova dětí v rodině
M. Lindtner: „Děti, které neslyšely evangelium“
St 11.1. 18:00 modlitebna CASD,
Plzeňská ul.
D.Biško: „Děti, vystavené tlakům tohoto věku“
L. Mikeš „Za zdravé rodiny a láskyplné vztahy“
Pá 13.1. 18:00 modlitebna ČCE,
Zahradní ul.
N. Lica: „Vyučování dětí v církvi“
T. Holubec: „Za děti ve škole“

Ne 15.1. 18:00 modlitebna BJB,
Závodu m.
Kř. sbory: „Děti znevýhodněné“
Romuald Št. Rob: „Děti, strádající ve světě“
http://ea.cz/138/
aliancni_tyden_modliteb_2017
Novoroční verše 2017:
Modlitebníci
„Nechoďte za jinými bohy, neslužte jim a neklaňte se jim.
Neurážejte mě dílem svých rukou a já s vámi nenaložím
zle.“
Jer 25:6
Zpěváci a hudebníci
„Usilujte o pokoj toho města, do něhož jsem vás přestěhoval, modlete se za ně k Hospodinu, neboť v jeho pokoji
i vy budete
I Kor 1:8-9
Teen Challenge
„Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: "Zůstanete-li v mém
slovu, jste opravdu mými učedníky.“
Jan 8:31
ALFA a „Dílna mého života“
„Jsem Bůh, jenom když jsem blízko? je výrok Hospodinův; jsem-li daleko, Bůh už nejsem?“
Jer 23:23

Novoroční verše 2017:
SBOR
„Bratří, ve svém myšlení nebuďte jako děti. Ve zlém
buďte jako nemluvňata, ale v myšlení buďte
dospělí.“
I Kor 14:20
Skupinka Horní Slavkov
"Toto praví Hospodin zástupů: Vezměte si k srdci své
cesty.“
Ag. 1:7
Skupinka Krajková
"Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte. Hle, činím něco docela nového a už to raší.
Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu, pustou
krajinou řeky.“
Iz 43:18-19
Malá besídka
"Neboť toto praví Panovník Hospodin, Svatý Izraele:
V obrácení a ztišení bude vaše spása, v klidu
a důvěře vaše vítězství.“
Iz 30:15
Velká besídka
„V onen den řeknete: "Chválu vzdejte Hospodinu a
vzývejte jeho jméno! Uvádějte národům ve známost
jeho skutky. Připomínejte, že jeho jméno je vyvýšené. Zpívejte Hospodinu, neboť vykonal důstojné
činy, ať o tom zví celá země!"
Iz 12:4-5
Dorost
„Hospodine, Bože náš, byli jsme pod mocí jiných,
nikoli tvou, budeme však připomínat jedině tvé
jméno!“
Iz 26:13
Mládež
„Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který
důvěřuje Hospodinu. Bude jako strom zasazený u
vody; své kořeny zapustil u vodního toku, nezakusí
přicházející žár. Jeho listí je zelené, v roce sucha se
ničeho neobává, nepřestává nést plody.“
Jer 17:7-8
Staršovstvo
„Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha,
věřte i ve mne.“
Jan 14:1
Hospodářská rada
„Ač vám dával Panovník chléb soužení a vodu útlaku,
on, tvůj učitel, už se nebude držet stranou. Na vlastní oči uzříš svého učitele a na vlastní uši uslyšíš za
sebou slovo: "To je ta cesta, jděte po ní", ať budete
chtít doprava nebo doleva.“
Iz 30:20-21
Awana
„Až bude na nás vylit z výše duch, poušť se stane
sadem a sad bude mít cenu lesa. I na poušti bude
přebývat právo a v sadu se usídlí spravedlnost.“
Iz 32:15-16

„Moje ovce slyší můj hlas,
já je znám, jdou za mnou
a já jim dávám věčný život:
nezahynou navěky
a nikdo je z mé ruky nevyrve.
Můj Otec, který mi je dal, je větší
nade všecky,
a nikdo je nemůže vyrvat
z Otcovy ruky.“
Jan 10:27-29
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