Č E R V E N
Pondělí 5. června v 18,00
schůze ekumeny KV v KC Arm. spásy

Po každé bohoslužbě nabízí staršovstvo
přímluvné modlitby. Neostýchejte se nás
oslovit...

Středa 7. června v 19,00
schůze staršovstva
Čtvrtek 8. června v 18,30
Setkání nad Biblí Tomáš Holubec

BIBLICKÉ HODINY přes prázdniny NEBUDOU

Neděle 11. června v 9,30

Kázání: kaz. Pavel Lukáš (CB Prostějov)
Moderuje: Galina Babarika

Čtvrtek 15. června v 18,30
Setkání nad Biblí Tomáš Holubec

Neděle 18. června v 9,30

Kázání : Zdenek Šplíchal (CB Plzeň)
Moderace a Večeře Páně: Tomáš Holubec

Čtvrtek 22. června v 18,30
Setkání nad Biblí Tomáš Holubec

Neděle 25. června

Sborový křestní den v Bečově n. T.
Botanická zahrada 10:00
http://www.becovskabotanicka.cz/
Bohoslužba v Bulharské ul. nebude !!
Úterý 27. června v 19,00
schůze staršovstva
Čtvrtek 29. června v 18,30
Setkání nad Biblí Tomáš Holubec

Neděle 2. července v 9,30
Kázání: Tomáš Holubec
Moderuje: Ondra Schütze

Tábor Awany bude 30.7. - 6. 8.
Tábor dorostu letos pro nedostatek dětí NEBUDE.
English camp (pořádá BJB K. Vary) ve
Stříbrné 14. –21. 7.

• Konference přijala konferenční návrh
„Auditor CB“ v navrhovaném znění (návrh
č. 6)
Konference CB schvaluje auditora Ing. Jitku
Kolářovou (společnost JK tax & audit) k provádění auditu Církve bratrské (IČ:
00445215) za účetní období od roku 2017 na
dobu neurčitou.
• Konference schválila návrh na ordinaci
za kazatele Církve bratrské bratra Romana
Kysely.

Výběr nejdůležitějších usnesení výroč.
květnové Konference CB v Písku:
• Konference schválila Výroční zprávu o
činnosti a hospodaření Rady CB za rok 2016.
• Konference schválila účetní závěr ku k
31. 12. 2016 a rozdělení hospodářského výsledku.
• Konference na volební období začínající 1. září 2017 zvolila ve volbě zbývajících členů Rady Církve bratrské následující bratry:
br. Tadeáš Filipek (nekazatel)
br. kaz. Tomáš Holubec (správce sboru)
br. Tomáš Hurta (nekazatel)
br. kaz. Bronislav Matulík (správce sboru)
br. kaz. Jaroslav Pokorný (kazatel)
br. kaz. Roman Toušek (správce sboru)
• Konference přijala konferenční návrh
Rady CB na vydávání časopisu Brána v
navrhovaném znění (návrh č. 1).
Konference pověřuje Radu CB vydáváním časopisu Brána počínaje 1. lednem roku 2018.
• Konference přijala konferenční návrh
ředitele ETS na podporu našeho Evangelikálního teologického semináře v navrhovaném znění (návrh č. 4).
Konference schvaluje pro rok 2018 podporu v
obvyklé výši 10 % celkových ročních nákladů

Konference schválila návrh na ordinaci za kazatele Církve bratrské bratra Romana Kysely.

“Tento poklad máme však v
hliněných nádobách, aby bylo
patrno, že tato nesmírná moc
je Boží a není z nás.”
II Kor 4:7
Milí přátelé,
před týdnem jsme si připomněli svátky Letnic, vylití Ducha svatého na církev v Jeruzalémě. Obraz
hliněné nádoby na nás sedí, protože
zvýrazňuje nádheru pokladu uvnitř.
Boží sláva, která prosvítá skrz
obyčejnou hlínu… O naší “hliněnosti”
nás nikdo nemusí přesvědčovat…, narážíme na ni denně a počítáme s ní i na
konec pozemského života. Hliněnost
nádoby ovšem nevadí! Naopak - na
čem jedině záleží je, aby byla čistá a
prázdná pro Boží požehnání - kdy už
nechceme žít z vlastních sil a jen pro
své cíle, a toužíme po Bohu jako “laň
po bystré vodě” (Žalm 42:2). Modlíme
se v těch dnech a týdnech za br. Uttla
a s. Dvorskou, nezapomeňme na ně.
Inspirujme se myšlenkou matky Terezy: ”Nikdy si doopravdy neuvědomíš,
že Ježíš je všechno, co potřebuješ,
dokud Ježíš nebude vším, co máš.”

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

• Konference přijala konferenční návrh
Rady CB na zabezpečení vydávání časopisu Brána v navrhovaném znění (návrh
č. 5).
Konference pověřuje Radu CB vyhledat vhodného kandidáta na pozici šéfredaktora časopisu Brána, následně jej do této pozice jmenovat a pověřit sestavením (a vedením) redakční rady. Konference ukládá Radě CB zabezpečit náklady na plat šéfredaktora z rozpočtu Rady (a to až do výše 0,5 úvazku),
současně ukládá sborům přispívat na vydávání časopisu ze sborových rozpočtů částkou
40 Kč1 ročně za každého člena CB2, který
sám Bránu neodebírá.

Váš Tomáš Holubec

www.cb.cz/karlovy.vary

