LEDEN
Čtvrtek 3. ledna v 18,30
Biblická hodina Tomáš Holubec

Neděle 6. ledna v 9,30

Kázání: Tomáš Holubec
Moderuje: Ondřej Schütze

Úterý 8. ledna v 19,00
schůze staršovstva
Středa 9. ledna v 18,30
Ekumenický modlitební večer v BJB
Čtvrtek 10. ledna

Biblická hodina N E B U D E !

Pátek 11. ledna v 18,30
Ekumenický modlitební večer v AS

Neděle 13. ledna v 9,30

Kázání : vikář Mirek Pavlíček (CB Rakovník)
Moderuje: Tomáš Holubec

Čtvrtek 17. ledna v 18,30
Biblická hodina Tomáš Holubec

Neděle 20. ledna v 9,30

Kázání a Večeře Páně: Tomáš Holubec
Moderuje: René Malík

Pátek 25. ledna v 19,00
schůze staršovstva
Putovní biblická
Čtvrtek 24. ledna v 19:00
u Sedláčkových v Doubí, ul. K Přehradě
Každý je zván
Neděle 27. ledna v 9,30
Kázání: Tomáš Holubec
Moderuje: Tomáš Štěpánek

Pastorálka kazatelů a starších CB
28.-30.1. v Havl. Brodě
Čtvrtek 31. ledna v 18,30
Biblická hodina Tomáš Holubec

2019

Středa 9. ledna v 18:30
v modlitebně Bratrské jednoty baptistů
(ve Staré Roli)
Pátek 11. ledna v 18:30
v KC Armády spásy (u Tržnice)

Jak dopadly naše adventní sbírky?
2.12.
9.12.
16.12.
23.12.

Dárky pro děti odsouzených 1800,-Kč
Krmte hladové 5000,-Kč
Jana M . s rodinou 20 000,-Kč
Bible do znakového jazyka 5000,-Kč

„Dávejte a bude vám dáno; dobrá míra,
natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána
do klína.“
Lukášovo ev. 6:38

Dobrými rozhodnutími je
dlážděna cesta do nebe…
Jestli to znáte i jinak, tak máte
pravdu :-)
Ale bible dává správným rozhodnutím velkou váhu, a řadu zaslíbení.
Např. v Žalmu 27:14:
„Naději slož v Hospodina. Buď
rozhodný, buď udatného srdce,
naději slož v Hospodina!“
Každý se někdy špatně rozhodneme,
anebo třeba prováháme vhodný okamžik. Někdo řekl, že „největší škody
v životě nevznikají z neopatrnosti,
ale kvůli příliš velké opatrnosti“.
A není asi náhoda, když se v bibli
mluví o odvaze a jedním dechem se
zmiňuje i ochota se rozhodnout.
Špatná rozhodnutí máme opustit,
vyznat v pokání a napravit. Dobrá
rozhodnutí máme pevně držet a nepustit i ve chvílích pochybností
a různých „bouří“ života.

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

Téma: Jednota v rozmanitosti

SBOR
2019
„Jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává
a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.“
I Jan 4:12
Skupinka Horní Slavkov
"Nebudeš mít jiného boha mimo mne.“
Ex 20:3
Skupinka Krajková
"I vy tedy trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť
příchod Páně je blízko.“
Jak 5:8
Skupinka Základů křesťanství
"Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi, obnovte se duchovním smýšlením, oblecte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve
spravedlnosti a svatosti pravdy.“
Efez. 4:22-24
Putovní biblické hodiny
„Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni.“
Jan 8:36
Staršovstvo
„Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce.“
Jan 15:5
Malá besídka
"Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve
mne věří, nezůstal ve tmě.“
Jan 12:46
Velká besídka
„A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život,
a ten život je v jeho Synu.“
I Jan 5:11
Dorost
„Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a
on v Bohu.“
I Jan 4:15
Mládež
„Jestliže jsem tedy nyní u tebe našel milost, dej mi
poznat svou cestu, abych poznal tebe a našel u tebe
milost."
Ex 33:13
Skupinka maminek
„Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž
a následuj mne.“
Mat 16:24
Modlitebníci
„Nechoďte za jinými bohy, neslužte jim a neklaňte se
jim. Neurážejte mě dílem svých rukou a já s vámi
nenaložím zle.“
II Jan 1:8
Teen Challenge
"Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného
života.“
Jan 6:68
Zpěváci a hudebníci
„Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy
jednejte s nimi.“
Mat 7:12

Přeju vám všem do r. 2019, abyste
spoléhali na Pána Boha více než na
sebe a pevně mu důvěřovali více než
sobě samému.
Váš Tomáš Holubec

Bulletin také na: WWW.cb.cz/karlovy.vary

