
              

                                                          
Neděle 4. července  v  9,30 
Kázání:   Tomáš Holubec                    
Moderuje: Jiří Kunický  

Neděle 11. července v 9,30 
Kázání:   Olga Zdeňková (Arm. Spásy) 
Moderuje:  Galina Babarika  

Neděle 18. července v 9,30 
Kázání a Večeře Páně:   T. Holubec                                                           
Moderuje:  Ondra Schütze  

11:00   Rozloučení                                          
     s  bratrem Robertem Koryčánkem 

Středa 21. července v 18,30                                                    
schůze staršovstva            

Neděle 25. července v 9,30 
Kázání:  Filip Šimmer (CB Litvínov)  
Moderuje:  Martin Záhořík  

Neděle 1. srpna v 9,30 
Kázání :  Ondra Schütze                           
Moderuje:  Jiří Kunický 

Neděle 8. srpna v 9,30 
Kázání:   kaz. Miloslav Kloubek                            
Moderuje:  Galina Babarika  

Neděle 15. srpna v 9,30 
Kázání a Večeře Páně:   Tomáš Holubec 
Moderuje:  Radek Kačír     

Neděle 22. srpna v 9,30 
Kázání:  kaz. Miloslav Kloubek                       
Moderuje: Ondra Schütze                     

Neděle 29. srpna v 9,30 
Kázání:  Tomáš Holubec                           
Moderuje:  Martin Záhořík                 
Zahájení nového školního roku 2021-22                   
Představení a přijímání nových členů do 
našeho sboru v K. Varech 

     ČERVENEC   - - - - - - - -   ZÁŘÍ 

Neděle 5. září v 9,30 
Kázání:   kaz. Olin Kadlec (CB Klatovy) 
Moderuje:  Jiří Kunický 

Neděle 12. září v 9,30 
Kázání:   vikář Pavel Král (CB Neratovice) 
Moderuje:  Galina Babarika  

Neděle 19. září v 9,30 
Kázání:   kaz. Petr Šimmer (CB Litvínov) 
Moderuje:  Tomáš Štěpánek  

Neděle 26. září v 9,30 
Kázání a Večeře Páně:   Tomáš Holubec     
Moderuje:  Radka Schützeová  

 

  

 

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

Prosby do modlitebního řetězu můžete posílat 
Báře Holubcové smskou.  

 Vizitace Rady CB  v KV proběhne po 6 
letech, 8.- 10. října 2021, přijede bývalý 
předseda Rady CB, kaz. Daniel Fajfr. 

 

Holubcovi mají dovolenou 9-11/7; 31/7-8/8 
a 4-19/9.  Obracejte se prosíme v tomto čase 
na staršovstvo telef. nebo mailem: 
starsovstvocbkv@gmail.com 

 

 
          

 

 

 

 

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


                                                                                                                              

Milí přátelé,                                               
 máme za sebou měsíce nejistoty, 
nemilých překvapení, těžkých zkoušek    
i zármutku, ale také důležitých výzev, 
zkušeností a nové naděje. Doufáme,       
že se to chýlí k dobrému konci, ale 
popravdě, kdo ví?                                     
 Určitě si každý z vás něco přeje,   
ať už od Pána Boha nebo od lidí či        
od sebe. Rabín Harold Kushner napsal 
knížku s názvem “Když všechno, co jste 
kdy chtěli, pořád nestačí”. Chce říci, že 
náš život nenaplní nic, co dosáhneme, 
získáme, užijeme si, ale jen to, co proži-
jeme ve Vztahu a vztazích. Bible myslí 
především na vztah s Bohem, který je 
nad námi, s námi a (skrze Ducha sva-
tého) i v nás.  A potom na vztahy s lidmi, 
kde platí, že čím víc hledáme jen své 
štěstí, tím víc ho ztrácíme. A naopak 
když myslíme na druhé, nacházíme 
přitom jakoby mimoděk i své vlastní 
štěstí. Poděkování patří v té souvislosti  
všem vám, kdo jste v minulých dnech 
podpořili jihomoravské vesničky v jejich 
zoufalé situaci po tornádu.                                               
 Přeju vám během léta odpočinek 
pro tělo i duši a šťastné návraty z cest. 
Zároveň zkušenost s tím, co apoštol 
Pavel vyjádřil slovy z Řím. 8:6 “Dát se 
vést sobectvím znamená smrt,        
dát se vést Duchem je život a pokoj” 

                         Váš Tomáš Holubec 

 

 

 
Konferenční usnesení z výroční           
konference delegátů sborů CB               
v Praze 19. června 2021: 
 

 
Konference CB schválila účetní závěrku ústře-
dí Církve bratrské za rok 2020.  
 
Konference CB schválila běžný návrh Rady CB 
č. 1 na podporu ETS.  
 
Konference CB schválila návrh Rady CB na 
změnu Řádu správy CB č. 2 týkající se krizo-
vého řízení Církve bratrské. (nouzovýá 
stav apod.) 
 
Konference CB schválila návrh Rady CB č. 3 
na změnu Řádu správy CB týkající se kaplan-
ské ordinace.  
 
Konference CB schválila návrh Sboru CB v 
Praze 5 č. 5 na změnu Řádu správy CB týkají-
cí se formální úpravy §47 Řádu správy CB.  
 
Konference CB projednala návrhy Komise pro 
Ústavu na změnu Jednacího řádu Společné 
konference.  
 
Konference CB zvolila na funkční období 2021 
– 2025 za členy Rady Církve bratrské ty-
to kazatele - správce sborů: Petra Dvořáčka, 
Jaroslava Pokorného, Romana Touška, a lai-
ky: Jana Drahokoupila, Tomáše Hurtu a On-
dřeje Kubů (už dříve bylo zvoleno předsednic-
tvo nové Rady: David Novák, Bronislav Matu-
lík a Tadeáš Filipek). 
 
Konference CB schválila návrhy na ordinaci 
vikářů Jevhena Fursova, Víta Hláska, Ja-
na Macka, Jiřího Musila, Aleše Navrátila, 
Zdeňka Kašpárka, Martina Kopa a Lukáše 
Skalu za kazatele Církve bratrské.  
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                        www.cb.cz/karlovy.vary   

 

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

           Dopis Filipským 4:6-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Státní (křesťanské) svátky                                                       
Pondělí 5. července: příchod zvěsto-
vatelů evangelia Cyrila a Metoděje do 
našich zemí  

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

 
 
Kdo jsme? 
 Církev bratrská je větví křes-
ťanské církve navazující na českou        
i světovou reformaci.  
 Tvoří ji otevřená společenství 
lidí, kteří věří v Ježíše Krista jako Boží-
ho Syna a svého zachránce, přijímají 
Bibli za měřítko víry, učení i života. 
 Sbory Církve bratrské vidí svůj 
úkol ve vyznávání křesťanské víry,         
ve vedení k této víře, ve vytváření spo-
lečenství věřících a  v praktické pomoci 
potřebným lidem. 


