ZÁŘÍ
Neděle 16. září v 9,30
Kázání a Večeře Páně: Tomáš Holubec
Moderuje: René Malík
17 –19. září - konference kazatelů CB
s manželkami na Vysočině na téma
„Děti v postmoderní době“

Čtvrtek 20. září v 18,30
Putovní biblická u s. Žalské
Neděle 23. září v 9,30
Kázání: Tomáš Holubec
Moderuje: Ondra Schütze
19:00 Film v naší kavárně: „Zrození hrdiny“

Schůze kv ekumeny v CB 24. září
Středa 26. září v 19,00
schůze staršovstva
Čtvrtek 27. září v 18,30

biblické vyučování Tomáš Holubec

Neděle 30. září v 9,30

Kázání: kaz. Jiří Bort (CB Praha, J.Město)
Moderuje: Tomáš Holubec

Čtvrtek 4. října v 18,30

biblické vyučování Tomáš Holubec

Neděle 7. října v 9,30

Kázání: Tomáš Holubec
Moderuje: Tomáš štěpánek
Setkání a rozloučení s br. Fr. Uttlem
17:00 Večer chval a modliteb

2018
Každou neděli nabízí staršovstvo přímluvné modlitby
— neostýchejte se nás oslovit.
V pondělí

v 19:00

Awana až do odvolání
nebude.

Sjezd dorostů CB v celé ČR ! ! !
26.10—29.10. v Praze
http://sjezddorostu.cz/

Apoštolské vyznání víry
tzv. „credo“ (latinsky: věřím)
Věřím v Boha,
Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země.
I v Ježíše Krista,
Syna jeho Jediného,
Pána našeho;
jenž se počal z Ducha svatého,
narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Ponciem Pilátem,
ukřižován umřel i pohřben jest;
sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých;
vstoupil na nebesa,
sedí po pravici Boha,
Otce všemohoucího;
odtud přijde soudit živé i mrtvé.

„Berte na sebe břemena jedni
druhých, tak naplníte zákon
Kristův.

List Galatským 6:2

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

Někdy si při Večeři Páně (nebo i jindy)
v církvích připomínáme staré
vyznání víry, které vznikalo
v prvních stoletích křesťanství.
Skvěle a jednoduše vystihuje biblické
učení a celou naši víru „v kostce“ :-)

Věřím v Ducha Svatého,
svatou církev obecnou,
společenství svatých,
odpuštění hříchů,
vzkříšení těla
a život věčný.
Amen.
WWW.cb.cz/karlovy.vary

