DUBEN
Srdečně zveme
Neděle 7. dubna v 9,30
Kázání: Pavel Král
Moderuje: Tomáš Holubec

Čtvrtek 11. dubna v 18,30
Rozhovory nad biblí: René Malík

Květná neděle
14. dubna v 9,30

Kázání: Tomáš Holubec
Moderuje: Tomáš Štěpánek

Čtvrtek 18. dubna

Rozhovory nad biblí N E B U D O U !

Velký pátek
19. dubna v 18,30

Kázání a Večeře Páně: kaz. M íla Kloubek
Moderuje: Tomáš Holubec

Pátek 19. dubna v 9:00h

Modlitební procházka nad Karlovými Vary,
organizuje Ruda Kocourek, sraz v Bulharské

Velikonoční neděle
21. dubna v 9,30

Kázání: Tomáš Holubec
Moderuje: Galina Babarika

Úterý 23. dubna v 19,00
schůze staršovstva
Putovní biblická
Čtvrtek 25. dubna v 19:00
u Sedláčkových v Doubí, ul. K Přehradě
Každý je zván
Neděle 28. dubna v 9,30
Kázání: Tomáš Holubec
Moderuje: Ondra Schütze

Čtvrtek 2. května v 18,30

Rozhovory nad biblí: Tomáš Holubec

Po každé bohoslužbě nabízí staršovstvo
přímluvné modlitby všem potřebným.
Budeme rádi, když nás oslovíte.

V neděli 23. června

budeme mít sborový křestní den opět v
Botanické zahradě v Bečově.
Zájemci o křest se mohou přihlásit
u Tomáše Holubce.
13.5. 17:00 Modlitební ekumenické setkání
v CB KV
31.5.-2.6. víkend dorostu s CB Rakovník
v Jesenici
V neděli je otevřená KAVÁRNA v malém sále.
Zveme vás ke společenství u dobré kávy a čaje.

“Neboť tak Bůh miloval svět,
že dal svého jediného syna, aby žádný,
kdo v něho věří nezahynul, ale měl
život věčný.”
Jan 3:16

Milí přátelé,
když jsem jako mladík šel studovat
teologii do ciziny, řekl mi můj dědeček: „a
dej si pozor tam, kde se nemluví o krvi
Božího beránka.“ Bylo tolik pokusů, humanizovat Pána Boha a retušovat Bibli.
Ulomit hroty. Přeci Bůh nemůže chtít smrt
nevinného, tvrdí někteří. Ježíšovo učení
přitahuje a jeho život inspiruje, ale ukřižování a vzkříšení je dodnes trochu tabu.
Blíží se velikonoce a my zase budeme zpívat tu starou dobrou písničku o tom, že
největší požehnání přišlo na svět skrze
utrpení Božího beránka.
Smrt a vzkříšení Pána Ježíše přesahuje naše chápání. Existuje snad větší paradox Boží lásky a milosrdenství než nezákonné odsouzení (křiví svědkové proti
Ježíši) k „zákonnému“ trestu (nebylo jiné
cesty spásy), prolitím nevinné krve?
Přeju vám novou velikonoční radost a
úžas nad Boží láskou, která neváhala dát
světu to nejdražší, co měla...aby tak vzala
na sebe naše hříchy.

Váš Tomáš Holubec, pastor sboru

www.cb.cz/karlovy.vary

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

Kdo jsme?
Církev bratrská je větví křesťanské církve
navazující na českou i světovou reformaci.
Tvoří ji otevřená společenství lidí, kteří
věří v Ježíše Krista jako Božího Syna a svého
zachránce, přijímají Bibli za měřítko víry, učení
i života.
Sbory Církve bratrské vidí svůj úkol ve
vyznávání křesťanské víry, ve vedení k této víře, ve vytváření společenství věřících a v praktické pomoci potřebným lidem.

