Národní týden manželství (NTM)
12 - 18. února i v K. Varech
www.tydenmanzelstvi.cz

Neděle 11. února v 9,30

Kázání: Zdenek Šplíchal (PLZ)
Moderuje: Radek Kačír

Čtvrtek 15. února v 18,30
Místo biblické je promítání filmu
o manželství
(Národ. týden manželství v ČR)

Neděle 18. února v 9,30

Kázání a Večeře Páně: Tomáš Holubec
Moderuje: René Malík
Téma: Manželské konflikty

Neděle 18. února v 17,00

Večer modliteb, chval a svědectví

Čtvrtek 22. února v 18,30

Neděle 11. března v 9,30
Kázání : Pavel Král
Moderuje: Tomáš Holubec

Pondělí 12. března
Ekum. setkání pastorů a farářů v CB
Čtvrtek 15. března v 18,30

Nad Biblí u kávy a čaje: Tomáš Holubec

Neděle 18. března v 9,30

Kázání a Večeře Páně: Tomáš Holubec
Moderuje: Tomáš Štěpánek

Sborový oběd + výroční člen. shromáždění

Nad Biblí u kávy a čaje: Tomáš Holubec

Neděle 25. února v 9,30
Kázání: Tomáš Holubec
Moderuje: Radek Kačír

PUTOVNÍ BIBLICKÁ
čtvrtek 22. března v 19:00
u Zuzky Nesvadbové v Nové Roli
Jste zváni...

Úterý 27. února 19,00
schůze staršovstva

Neděle 25. března v 9,30

PUTOVNÍ BIBLICKÁ
středa 28. února v 19:00
u Vilmy a Vaška Sedl. v Doubí
Jste zváni...

Úterý 27. března 19,00
schůze staršovstva

Čtvrtek 1. března v 18,30

Čtvrtek 29. března
Biblická hodina n e b u d e !!

Neděle 4. března v 9,30

Velký pátek
30. března v 18,30

Nad Biblí u kávy a čaje: Tomáš Holubec
Kázání: Tomáš Holubec
Moderuje: Galina Babarika

Čtvrtek 8. března v 18,30

Nad Biblí u kávy a čaje: Tomáš Holubec

Setkání mužů 9. -10.3.

fara ve Stříbrné u Kraslic, téma:
kněz rodiny - manžel - táta
(ještě se lze přihlásit u Tomáše H.)

Kázání: Tomáš Holubec
Moderuje: Ondra Schütze

Kázání a Večeře Páně: Tomáš Holubec
Moderuje: René Malík

Velikonoční neděle - slavnost vzkříšení
1. dubna v 9,30
Kázání: Tomáš Holubec
Moderuje: Filip Sedláček

Čtvrtek 5. dubna v 18,30

Nad Biblí u kávy a čaje: Tomáš Holubec

V neděli 18. března máme sborový oběd,
po kterém bude od 13,00 h výroční členské
shromáždění.

Křestní den bude letos v neděli 24. června
- zase v Botanické zahradě v Bečově v 10:00.
Zájemci o křest, ozvěte se u Tomáše H.
Sborová dovolená bude 1.— 8. července
v Žirovnici (poblíž Jindřichova Hradce a Telče).
Zálohu je třeba zaplatit do konce února, info
u Báry Holubcové.

 novou modlitebnu a Boží vedení
 10 nových křesťanů
 „putovní biblickou“ - požehnání
 dorost - novou generaci
 zájem a péči o nové lidi, hosty

i o sebe navzájem

 spolupráci s texasany z Austinu

a případný anglický víkend s nimi

 založení stanice v Chodově
 …………………………………………….

 …………………………………………
 …………………………………………
 ………………………………………...

„Já jsem zasadil, Apollos zaléval, ale Bůh dal
vzrůst; a tak nic neznamená ten, kdo sází, ani
kdo zalévá, nýbrž Bůh, který dává vzrůst.“
I Kor 3:6-7

Střípky ze staršovstva 17.1.
a 6.2.
= setkání mužů jsme přesunuli z ledna
na březen 9-10.3. z důvodu, abychom měli
faru ve Stříbrné jen pro sebe. Zájemci se
mohou informovat u Tomáše H.
= také letos chceme pokračovat v podpoře
diakonské práce, v 1. čtvrtletí 2018 darujeme 6000 Kč na práci nízkoprahového
klubu pro děti B.E.Z. va Nejdek, který provozuje KS Nejdek http://bezvanejdek.cz/
Máte-li konkrétní tip, co dále podpořit,
ozvěte se staršovstvu, děkujeme.
= v sobotu 10. února je v Praze setkání
hospodářů a statutárů sborů, kterého
se zúčastní místopředseda staršovstva
Ondra S.
= první dvě „putovní biblické“ budou
28. února v Doubí a 22. března v Nové Roli
= také letos uspořádáme křestní sborový
den v Botanické zahradě v Bečově
v neděli 24. června v 10:00

„Řekli si spolu: Což nám srdce
nehořelo, když s námi na cestě
mluvil a otvíral nám Písma?"
Luk 24:32
Kdy začíná opravdové křesťanství?
Milí přátelé, sestry a bratři,
dostala se mi do ruky knížka od Garryho
Shepherda s názvem „Boží ruka“. Popisuje v ní krásné i dramatické až tragické
události a zkušenosti ze své misie mezi
kmeny v Nepálu. Velmi se mě dotklo jeho
osobní vyznání o tom, jak se povrchní
obrácení změnilo v hluboké odevzdání:
"Stal se ze mě pseudokřesťan. Věřil jsem
v Ježíše, ale jen v mé hlavě a mými rty.
Následoval jsem ho a poslouchal do té
doby, pokud to nenarušovalo moje vlastní plány na život plný potěšení a pohodlí.
Ale tím, že jsem dal své touhy na první
místo, jsem nikdy nevzal v úvahu Boží
touhy a Boží plán. Neuvědomoval jsem
si, že Bůh si chce pro sebe připravit rodinu...ty, kteří se v Kristu naučí vítězit nad
tělesnou žádostí a pýchou. Chce děti,
které by v Ježíšově moci zápasily se satanem a zaútočily na brány pekel. Hledá
syny a dcery, kteří s Ním budou chodit
a budou s Ním mluvit jako s přítelem.“
Přemýšlejme o tom, jak se projevuje
opravdové křesťanství v našem životě.
Jestli nás také neohrožuje tzv. “pseudokřesťanství”? Objevujme s novou radostí
Boží cestu pro svůj život.

Kontakty (telef. v síti CB) :
Kazatel
Tomáš H. 732 957 261
Staršovstvo Ondra S. 775 396 357
Hospodář
Tomáš Š. 605 207 568

Přeju vám všem požehnané zimní dny
s novými zkušenostmi s Boží blízkostí
a pak take radostné období velikonoc!
Váš Tomáš Holubec

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

Modlíme se společně za:

