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Neděle 3. září v 9,30

Každou neděli nabízí staršovstvo přímluvné modlitby
— neostýchejte se nás oslovit.

Kázání: Tomáš Holubec
Moderuje: Ondra Schütze

V pondělí

Čtvrtek 7. září v 18,30

biblické vyučování Tomáš Holubec

v 19:00

Neděle 10. září v 9,30
Kázání: Pavel Král
Moderuje: Ruda Kocourek
Zahájení školního roku

Úterý

Čtvrtek 14. září v 18,30

16,30 dětský klub

biblické vyučování Tomáš Holubec

BRODFEST— sjezd mládeže CB ! ! !
29.9.—1.10. v Havlíčkově Brodě
http://www.brodfest.cz/www/

Úterý 12. září v 19,00
schůze staršovstva
Neděle 17. září v 9,30

Slouží nám T e e n Ch a l l e n g e z Poštovic
Moderuje: Tomáš Holubec
Sbírka na středisko TCH v Poštovicích

Čtvrtek 21. září v 18,30

biblické vyučování Tomáš Holubec

Neděle 24. září v 9,30

Kázání a Večeře Páně: Tomáš Holubec
Moderuje: Galina Babarika
Členský slib složí Kája Holubec a Ema Nováková

Čtvrtek 28. září v 18,30

biblické vyučování Tomáš Holubec

Neděle 1. října v 9,30
Kázání:
Moderuje: René M alík

Ekumenická schůze kazatelů a farářů
25 –27. září - konference kazatelů CB s
manželkami na Vysočině na téma
„Pastorace“

v

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

Milí přátelé, sestry a bratři,
školní rok už klepe na dveře a tak se
rozběhnou týdenní aktivity a setkávání i v
našem společenství v Bulharské...těším se
na to, co bude Pán Bůh mezi námi dělat
nového.
Ve středu dopoledne minulý týden odletěl do Kanady br. František Uttl, všechny
vás pozdravuje a bude ve spojení přes svůj
email.
Koncem září pořádá odbor mládeže
CB už tradiční sjezd mládeže „BRODFEST“
v Havl. Brodě 29.9.—1.10.
Blíží se podzimní volby, modleme se ,
aby nám Pán Bůh dal lepší vrchnost, než si
zasloužíme.
V posledních měsících se mezi některými křesťany rozproudila vášnivá diskuze
na téma „Vytržení církve“. Svojí knihou i
přednáškami k tomu přispěl S. Mihál. Vytržení tzv. „prvotin“ křesťanů (zřejmě před
dobou velkého soužení) je v Bibli zmiňováno opakovaně, ale málo se o tom mluví,
protože tomu dost nerozumíme. Je to trochu „v mlze“ a výklady se různí. Přesto je
to důležité a máme být každý den připravení, že si Pán pro církev přijde. Určitě je ale
slepou uličkou vypočítávat datumy a období
a podléhat rozrušení typu má smysl ještě
něco dělat nebo začínat? Před tím chci varovat, budeme se tomu podrobněji věnovat
i na biblických hodinách.
„Buďte jako lidé, kteří čekají na svého
pána, až se vrátí ze svatby, aby mu
hned otevřeli, až přijde a zatluče na
dveře. Blaze těm služebníkům, které
pán, až přijde, zastihne bdící.“
Lk 12:34-37
Srdečně váš Tomáš Holubec

WWW.cb.cz/karlovy.vary

