
            

Neděle 5. ledna  v 9,30                     
Kázání:  Tomáš Holubec                         
Moderuje:  Tomáš Holubec                             

Úterý 7. ledna v 19,00                                                     
schůze staršovstva    

Středa 8. ledna v 18,30                                                    
Ekumenický modlitební večer v BJB                       

   Čtvrtek 9. ledna  
Biblická hodina  N E B U D E  ! 

Pátek 10. ledna v 18,30                                                    
Ekumenický modlitební večer v Arm. Spásy                       

Neděle 12. ledna  v  9,30 
Kázání :  Martin Záhořík                                    
Moderuje:  Tomáš Holubec  

Čtvrtek 16. ledna v 18,30 
Biblická hodina  Tomáš Holubec 

Neděle 19. ledna  v  9,30 
Kázání a Večeře Páně:   Tomáš Holubec            
Moderuje:  Ondřej Schütze                                                         
Společný oběd a setkání u Přesýpacích 
hodin, na téma:  „Novoroční předsevzetí“ 

Úterý 21. ledna v 19,00                                                     
schůze staršovstva    

P u t o v n í   b i b l i c k á                                         
Čtvrtek  23. ledna  v  19:00                                                
u  Sedláčkových v Doubí, ul. K Přehradě                                                  
Každý je zván 

Neděle 26. ledna  v  9,30 
Kázání:  Tomáš Holubec                                           
Moderuje:  Galina Babarika                             
Požehnání Rebeky Schützeové 

Pastorálka kazatelů CB                                                    
27.-29.1. v Havl. Brodě                        

Čtvrtek 30. ledna  v 18,30 
Biblická hodina  Tomáš Holubec 

Neděle 2. února  v 9,30                     
Kázání:   Zdenek Šplíchal (Plzeň)                                                              
Moderuje:  Tomáš Holubec 

  L E D E N                   2 0 2 0   

       Ekumenický modlitební týden 2020 

        
        Jak dopadly naše  a d v e n t n í  sbírky? 
 
  1.12.   Klub předškolní v Sokolově   12250,- Kč 
  8.12.   Dárky dětem odsouzených          2500,- Kč 
  15.12. Diakonie Církve bratrské         2000,- Kč 
  22.12. Kampaň Nesoudíme, Pomáháme  4300,- Kč 

                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                              

D í k y  všem  dárcům! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Středa  8. ledna   v 18:30                           
v  modlitebně Bratrské jednoty baptistů 
(ve Staré Roli) 
Pátek  10. ledna  v 18:30                            
v  KC  Armády spásy (u Tržnice)  
                                                                                                                      

Každý jste zván na setkání karlovar. církví 

http://swiat-obrazkow.pl/e-kartki-malowanka_zimowa_kolorowanka_zima_snieg-2-12662-221.html
http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://media.novinky.cz/815/108151-original-crido.jpg&imgrefurl=http://www.novinky.cz/clanek/125192-vas-salek-kavy.html&usg=__bdyigKoMHIjc1hm8KkzqoZGdxuQ=&h=700&w=700&sz=50&hl=cs&start=4&tbnid=f7x3zlWewP2cEM:&tbnh=14


Co je před námi v r. 2020?                    
 

Milí přátelé, sestry a bratři,   
v Jakubově listě čteme: "Bude-li Pán 
chtít, budeme naživu a uděláme to 
neb ono."(4:15) S takovouto nadějí          
i zvědavostí nakukujeme do nového ro-
ku… Existuje k tomu dobrá rada: „Modli 
se, jakoby všechno záleželo na Bohu a 
pracuj, jako by všechno záleželo na tobě.“ 
  

 „Přesýpací hodiny“. Takto jsme 
nazvali pokus o občasná nedělní setkávání   
se společ. obědem. Hodiny ukazují, že čas 
je vzácný a je dobré ho využít na důležité 
věci. Tak vás zveme k jídlu a pak i sdílení, 
bude to vždy v neděli, kdy je Večeře Pá-
ně, aby se to dobře pamatovalo :-).  
Poprvé už 19. ledna. 
  

 Nová modlitebna. Drobnými 
krůčky se jednání s městem posouvá dál, 
ale ne naší vinou má velké zpoždění.           
V r. 2020 se rozhodne, zda se podaří        
získat nové prostory či ne. Prosíme vás                
o modlitby za Boží cestu. 
  

 Volby staršovstva. Na výroční 
členské schůzi 22. března bude důležitá 
volba staršovstva na další 4 roky. Modle-
me se  za volbu, i lidi ochotné kandidovat. 
  

 Hlasování o setrvání kazatele. 
Podle řádu CB proběhne v pravidelném 
cyklu po několika letech hlasování členů   
o pokračování kazatele ve službě v KV. 
Sejdeme se v neděli 31.5. a hlasování po-
vede místopředseda Rady CB Petr Raus. 
  

 Křestní den v botan. zahradě. I  v 
r. 2020 budeme mít sborový den v Bečo-
vě, tentokrát v neděli 14. června.  Zájem-
ci o křest se můžou hlásit u mě. 
  

 Vizitace Rady CB.                    
Na podzim 2020 proběhne v našem sboru  
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S B O R                       2 0 2 0 
„Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a kdo              
ke mně přijde, toho nevyženu ven“ 
                                                      Jan 6:37                                                         
Skupinka Horní Slavkov 
"Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, 
nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu           
nepřiblíží.“                                                                                   
                                               Žalm 91:9-10 

Skupinka Krajková 
"Kéž ti v den soužení Hospodin odpoví, kéž je ti hradem  
jméno Boha Jákobova!“ 
                                                      Žalm 20:2 
Skupinka Chodov 
"Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo,   
že jeho skutky jsou vykonány v Bohu." 
                                               Jan 3:21 
Skupinka Cheb 
"Nepokoušejte Hospodina, svého Boha, jako jste ho         
pokoušeli v Masse.“ 
                                                      5. Mojž 6:16-19 
Putovní biblické hodiny 
„Když Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu          
těšit.  V Jeruzalémě dojdete potěšení." 
                                                       Izaiáš 66:13 
Staršovstvo 
„Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit           
po svých stezkách.“ 
                                                        Žalm 25:4 
Malá besídka 
"Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna      
a věří v něho, měl život věčný; a já jej vzkřísím                 
v poslední den.“ 
                                                          Jan 6:40 
Velká besídka 
„Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli          
a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno.“ 
                                                       Žd 10:36 
Dorost 
„Kdo mně chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, 
tam bude i můj služebník. Kdo mně slouží, dojde cti         
od Otce.“ 
                                               Jan 12:26 
Mládež 
„Proto poznej dnes a vezmi si k srdci, že Hospodin je Bůh 
nahoře na nebesích i dole na zemi; žádný jiný není.“ 
                                               5. Mojž 4:39  
Modlitebníci 
„Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. 
 Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým           
srdcem a celou svou duší a celou svou silou.“  
                                               5. Mojž 6:4-5              
Zpěváci a hudebníci 
„V Boha, jehož slovo chválím, v Hospodina, jehož slovo 
chválím, v Boha doufám, nebojím se, co mi může udělat 
člověk?“                                        
                       Žalm 56:11-12 

Bulletin také na: WWW.cb.cz/karlovy.vary  

                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

řádná vizitace Rady CB (po 5 letech). Ra-
da pověří dva vizitátory, kteří během         
víkendu navštíví sbor, aby nám dali          
zpětnou vazbu o tom, jak se nám daří. 
 

 Skupinka v Chodově. 
Skupinka (v domácnosti) pokračuje dál      
a modlíme se za její růst, nezapomínáme 
na cíl založit v Chodově stanici. Současně 
hledáme ve městě vhodnou místnost ke 
scházení. 
 

 Příchod Geoffa Hammonda.  
Dá-li Bůh, přistěhuje se během roku           
k nám do KV Geoff Hammond, aby se tu     
jako misionář organizace KAM věnoval 
práci mezi studenty středních škol.  
 

 Skupinka v Chebu. 
Na podnět z Chebu jsme tam na podzim 
začali pravidelnou skupinku (co 14 dní) 
vždy v neděli v podvečer. Staršovstvo       
pověřilo Tomáše H. a Pavla Kr. vedením 
skupinky, která se schází v prostorách 
společenství Maják v centru Chebu. Cílem 
je „hledat hledající“ a téma skupinek se 
vždy nějak vrací k „autentickému křesťan-
ství“. Schází se nás cca 10-15, většina je 
z Chebu. Pokud bude Pán Bůh žehnat       
a skupinka poroste, budeme uvažovat         
o založení stanice našeho sboru v Chebu. 
Zvu vás, abyste se do Chebu podívali, a 
prosím o modlitby (svezeme vás rádi au-
tem, čas setkání je neděle od 17 do 19h). 
  

 Tolik z těch nejdůležitějších udá-
lostí před námi. Zřejmě nás opět, už tra-
dičně s evangelizací, navštíví i přátelé z 
Bielefeldu; dále klienti z T. Challenge atd. 
    

 Nicméně ty nejklíčovější věci 
včetně všech radostí i starostí prožíváme 
osobně a v rodinách. Přeju vám všem no-
vé požehnání, povzbuzení, potěšení i na-
pomenutí, a Boží slovo do vaší situace. 
Kéž Pán povzbudí naši víru, posílí naši lás-
ku a upevní naši naději! 
   
    Váš Tomáš Holubec, pastor sboru 


