Č E R V E N
Po každé bohoslužbě nabízí staršovstvo přímluvné
modlitby. Prosíme, neostýchejte se nás oslovit .

Neděle 3. června v 9,30

Některé aktuální úkoly a služby:

Kázání: Pavel Král
Moderuje: Galina Babarika

= úklid modlitebny (na DPP od 9/018)
= inventární seznam (Robert Kor.)

Čtvrtek 7. června v 18,30
Setkání nad Biblí Jaroslav Sedláček

Neděle 10. června v 9,30
Kázání: Jiří Kunický
Moderuje: Ondřej Schütze

1.- 9.6. má Tomáš H. dovolenou
1.-8.7. sborová dovolená v Žirovnici na Vysočině
14.- 21.7. letní pobyt mládeže v Čimicích

Kázání a Večeře Páně: Tomáš Holubec
Moderuje: Ruda Kocourek

Neděle 17. června v 17:00
Promítáme film Ch a t r č (The Shack)
(naše kavárna v přízemí)
Úterý 19. června v 19,00
schůze staršovstva
Čtvrtek 21. června v 18,30
Setkání nad Biblí Tomáš Holubec

Neděle 24. června

K ř e s t n í den v Bečově n. T.
Botanická zahrada 10:00
http://www.becovskabotanicka.cz/
Bohoslužba v Bulharské ul. n e b u d e !!
PUTOVNÍ BIBLICKÁ v Chodově
čtvrtek 28. června v 19:00
Gymnázium Chodov, Komenského 273
První setkání v Chodově, můžete se připojit,
každý je zván…!

= údržbář modlitebny - monitoring techn. stavu
= návrhy na fin. podporu diakonie
= „1/1“ 1 hod měsíčně úklid sbor. kuchyně

Čtvrtek 14. června v 18,30
Setkání nad Biblí Tomáš Holubec

Neděle 17. června v 9,30

= opravit prolézačky dvorek
(Ondra Sch., Martin Z., Tomáš O.)

Křestní den
24. června v 10:00
Botanická zahrada Bečov
Shromáždění v Bulharské N E B U D E !

Modlíme se za:
= Boží vedení ohledně modlitebny
= setkávání dorostu od září
= vztahy a službu lidem kolem nás i uvnitř církve
= požehnání pro PUTOVNÍ biblické
= 10 nových následovníků Pána Ježíše
= vznik stanice v Chodově
= misii s texasany ( angl. víkend podzim 2018?)
= …………………………………………...
= ……………………………………………
= …………………………………………...
= …………………………………………...

„Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž
ducha síly, lásky a rozvahy. „
II. Tim 1:7

„Muž zakoupil osla od kazatele. Byl však
upozorněn na speciální druh výcviku, kterého se oslu dostalo, aby byl důstojným
sluhou kazatele. Například jediným způsobem jak ho zastavit, bylo hlasitě zvolat
"amen!"; jedině "haleluja!" zase zapříčinilo jeho chůzi. Muž byl potěšen a hned vyrazil na zkušební jízdu podle kazatelových
instrukcí. "Haleluja!" - a osel přímo letěl.
"Aáámen!" a osel na fleku zabrzdil. Muž
tedy osla zaplatil a: "haleluja!". Dlouho,
dlouho jeli horami. Zabloudil však a blížil
se ke strži. Usilovně se snažil vzpomenout
na ono brzdné slovo. Vyzkoušel snad
všechno: "Bible! Církev! Kostel! Otčenáš!
Zdrávas!" Teologie nepomáhala, zkusil to
pro jistotu jinak: "Zastav! Prosím! Stop!
Halt! Zpět!" Nic nepomáhalo. Sráz se blížil. Vzmohl se už jen na poslední modlitbu. "Ve Tvém jménu, Bože všemohoucí,
ať to zvíře zastaví! Amen!" Osel na fleku
stál. Rozrušený kazatel dal průchod své
vděčnosti: "Haleluja!"
Ap. Pavel napsal s bolestí o svém
židovském lidu: „Vždyť jim mohu dosvědčit, že jsou plni horlivosti pro Boha, jenže bez pravého poznání.“ Řím.
10:2
Přeju vám všem do závěru školního
roku radostnou horlivost pro evangelium
a moudrost k poznávání Boží cesty pro
všechny úkoly a rozhodování ve všedních
dnech.
Váš Tomáš Holubec
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Milí přátelé,
jedna “vousatá” anekdota z minulých dob
vypráví:

www.cb.cz/karlovy.vary

