
             

                                                       
Neděle 5. července  v  9,30 

Kázání:  kaz. M. Kloubek               
Moderuje: Galyna Babaryka                                                                                                                                                                                                            

Neděle 12. července v 9,30 
Kázání:   Tomáš Holubec               
Moderuje:  Ondra Schütze  

Neděle 19. července v 9,30 
Kázání a Večeře Páně:  T. Holubec                                                           
Moderuje:  Martin Záhořík  

 Neděle 26. července v 9,30 
Kázání:  David Karaba (Cheb) 
Moderuje:  Galyna Babaryka  

Neděle 2. srpna v 9,30 
Kázání :  kaz. Mirek Pavlíček (Rak.)           
Moderuje:  Filip Sedláček 

Neděle 9. srpna v 9,30 
Kázání T. Holubec                               
Svědectví křtěnce, br. Michala Pobiše 

Úterý 11. srpna v 19,00                                                    
schůze staršovstva            

Neděle 16. srpna v 9,30 
Kázání a Večeře Páně:  kaz. M. Kloubek                                            
Moderuje:  Ondřej Schütze  

Neděle 23. srpna v 9,30 
Kázání:  Tomáš Štěpánek                       
Moderuje: Ondra Schütze                     

Neděle 30. srpna v 9,30 
Kázání:  Martin Záhořík                     
Moderuje:  Jirka Kunický               
Zahájení školního roku                  

Úterý 8. září v 19,00                                                    
schůze staršovstva           

 

 ČERVENEC                     SRPEN 
 

Sborový křestní den                                                                  
Neděle 6. září v 10:00                                              
Botanická zahrada Bečov                                                                              
Křest br. Michala Pobiše                                   
Slib nového staršovstva                          
Shromáždění v Bulharské  N E B U D E  ! 

 Biblické hodiny  přes prázdniny NEJSOU                                
 

 

Po  každé bohoslužbě nabízí staršovstvo 
přímluvné modlitby  všem  potřebným, 
prosíme neváhejte nás oslovit.                                                                                                                                     

 

Prosby do modlitebního řetězu můžete posílat 
Báře Holubcové smskou.  

  

Své desátky a dary na provoz sboru a 
podporu naší služby lidem můžete kromě 
nedělních sbírek posílat také na účet sboru ve 
FIO bance (viz úvod. strana).                             
Jednou ročně vám pak Vilma Sedl. vystaví 
potvrzení o darech pro účel snížení daňového 
základu. 

  

Vizitace u nás v KV proběhne opět po 5     
letech, 16.- 18. října 2020, přijede emeritní 
předseda Rady CB, kaz. Daniel Fajfr. 

 

 

 

 
          

 

 

 

 

 

http://www.volny.cz/cekota/Ryba.gif


                                                                                                                              
Milí přátelé,                                               
nechť nás všechny v čase 
prázdnin a dovolených provází víra, že 
Pán Bůh je věrný, naděje na nové 
začátky a láska, která mění svět. Kéž 
jdeme cestou za Ježíšem, i když vyžadu-
je sebezapření a nesení vlastního kříže.                                         
                     Váš Tomáš Holubec 

 “Kdybych mluvil jazyky lidskými     
i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem 
jenom dunící kov a zvučící zvon.              
 Kdybych měl dar proroctví, rozu-
měl všem tajemstvím a obsáhl všecko 
poznání, ano kdybych měl tak velikou 
víru, že bych hory přenášel, ale lásku 
bych neměl, nic nejsem.                                                  
 A kdybych rozdal všecko, co mám, 
ano kdybych vydal sám sebe k upálení, 
ale lásku bych neměl, nic mi to nepro-
spěje.                                      
 Láska je trpělivá, laskavá, 
nezávidí, láska se nevychloubá a není 
domýšlivá. Láska nejedná nečestně, neh-
ledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, 
nepočítá křivdy.                                             
 Nemá radost ze špatnosti, ale 
vždycky se raduje z pravdy.                             
 Ať se děje cokoliv, láska vydrží, 
láska věří, láska má naději, láska vytrvá. 
Láska nikdy nezanikne. Proroctví - to 
pomine; jazyky - ty ustanou; poznání - 
to bude překonáno.                                       
 A tak zůstává víra, naděje, láska - 
ale největší z té trojice je láska.”                   
                     I. list Korintským 13                              
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                        www.cb.cz/karlovy.vary   

 

 

Modlíme se: 

za Boží vedení při jednání o novém sboro-
vém zázemí  

za setkávání besídky, dorostu a mládeže        
od září, za děti i vedoucí 

za karlovarsko po koronaviru, aby Pán Bůh 
požehnal ekonomice a aby lidé začli více 
hledat Boha 

abychom mohli pozvat lidi ve svém okolí k 
víře v Ježíše Krista a do církve  

za naši skupinku v Chodově a v Chebu 

…………………………………………... 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………... 

„Netrapte se žádnou starostí, ale v každé   
modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte 
své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující 
každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce      
i mysl v Kristu Ježíši.“ 

        Dopis Filipským 4:6-7 

 

Státní (křesťanské) svátky...                                                     
5. července: příchod zvěstovatelů 
evangelia Cyrila a Metoděje do našich        
zemí  

 6. července: upálení M. Jana Husa        
v Kostnici r. 1415 
 
 


