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Sborové oznámení 

o pravidelných a mimořádných setkáních a další informace  

 

NEDĚLE 18.2.2018 
INVOCAVIT – Vzývati mne bude a vyslyším jej (Žalm 91,15) 

„Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy .“  (1J 3,8b)  

Všechny srdečně vítáme a zveme k pravidelným shromážděním 

               10:00 NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA 
se slavením sv. Večeře Páně 

kazatel Michal Žemlička 
Svatá Večeře Páně je slavností Kristovy církve, která křesťanům zpřítomňuje Kristovu smrt za 

lidské hříchy.  Připomínáme si při ní, že žijeme z Boží milosti a Ježíš Kristus je naším 

Zachráncem a Pánem. K účasti na této slavnosti jsou zváni všichni členové Církve bratrské a 

jiných křesťanských církví, kteří žijí ve smíření s Bohem i s lidmi. U sv. Večeře Páně podáváme 

víno v kalichu v pravém oddělení (z pohledu kazatele), na ostatních místech v individuálních 

kalíšcích. Pro mladistvé a pro ty, kteří nemohou víno ze zdravotních důvodů, je připraven vinný 

mošt v kalíšcích kolem středu podnosu. 
Mladší děti: Tonoucí Petr               Starší děti: Jidáš 

Po bohoslužbě:  knihovna otevřena 11:15 – 11:30 

   po shromáždění se podává káva a čaj v malém sále 

  Nedělní bohoslužba v Úvalech: čtené kázání 

 

Bohoslužby a setkání v příštím týdnu 

Pondělí   19.2.  18:00 mládež Basic  

Úterý   20.2.  18:30 skupina Žižkoff  

Středa    21.2.  18:30 biblické studium – 40 dní s Biblí 

        kazatel Michal Žemlička 

Čtvrtek   22.2.  17:30 jednání staršovstva 

Pátek   23.2.  17:00 dorost  

Neděle   25.2.   9:15          nedělní modlitby  

      10:00 NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA 

        kazatel David Beňa 

Další oznámení a informace: 
 40 dní s Biblí. Rada CB zve ke společnému předvelikonočnímu čtení Písma. Program 

začíná ve středu 21.2.2018. Chceme využít tento program při středečním biblickém 

studiu. Témata je možné využít také individuálně nebo při dalších sborových setkáních či 

ve skupinkách. Rozpis čtení najdete na pultu v hale. Veškeré materiály naleznete na webu 

CB (odkaz i na našich stránkách).  

 Studijní skupina sester se sejde v úterý 20.2.2018 v 18:30 hodin v 1. patře 

předního domu.  

 Kurz angličtiny. Ve čtvrtek 22.2.2018 začíná letní semestr kurzů angličtiny pro dospělé, 

které opět povedou Vicky a Curt Mobley. Zván je kdokoliv ze sboru i mimo něj. Zájemci se 

mohou přihlásit na adrese anglictina.zizkov@volny.cz nebo u sestry Jany Huškové st. 

 Diskusní večer. Ve čtvrtek 22.2.2018 v 18:30 hodin se ve Sboru CB v Praze 5, ul. 

Vrázova 4 bude konat moderovaný diskuzní večer na téma ŽENA A JEJÍ MÍSTO NA SLUNCI. 

Vstup volný. 

 Seminář. Příští neděli 25.2.2018 nás navštíví kazatel David Beňa. Dopoledne bude 

mít kázání a odpoledne s ním proběhne seminář o přípravě kázání. Program začne cca ve 

13:00 hodin. Bude mít 3 bloky (cca do 16:30 hodin). Pro ty, kdo se přihlásili, bude 

zajištěn lehký oběd.  

 Výroční členské shromáždění plánujeme na neděli 18.3.2018. Začátek bude ve 

13:30 hodin po obědě v nedaleké restauraci. Obědy můžete objednávat a platit u br. 

Jana Hanuše (prostředního). Ceny zůstávají stejné: dospělí 95 Kč, senioři a studenti 75 

Kč a děti 50 Kč. 

 Připomínáme všem vedoucím pracovníkům, že dnes je poslední termín, kdy je možné 

poslat své zprávy pro sborník výročního čl. shrom. br. Z. Weilovi na adresu weil@multifon.cz   

 Legoprojekt. Také v letošním roce se v našem sboru uskuteční Legoprojekt se stavbou 

městečka. Stavět se bude tentokrát pouze v pátek a v sobotu ve dnech 9.3.-10.3.2018. 

Na sobotu 9.3. se plánuje také přednáška pro rodiče „Hranice ve výchově dětí“ s kazatelem 

Radomírem Kalenským.  

 Koordinační setkání Legoprojektu proběhne dnes po shromáždění v sále mládeže.  

 Přihlášky na dorostový tábor. Byla spuštěna registrace na letní dorostový tábor. 

Bude se jednat o společný tábor s dorostem CB Jižní město. Uskuteční se v termínu 

28.7. - 4.8. 2018 na tábořišti Mělčiny u Strunkovic nad Blanicí (U Prachatic). Informace 

podá vedoucí dorostu, br. Filip Jakl: filipjaklik@email.cz  

 Rekreace seniorů. Diakonie Církve bratrské Vás srdečně zve na rekreaci pro seniory, 

která se uskuteční v penzionu Kozel ve Vrchlabí (Kamenná cesta 129) ve dnech 14. – 21. 

7.2018. 

 Potřeby, za které se ve sboru modlíme:  

- Prosíme za sborové pracovníky, za Boží vedení a posilu ve službě. 

- Prosíme za setkání staršovstva s Týmem obnovy 22.2.2018. 

 
PŘÍSPĚVKY DO OZNÁMENÍ: kaz. Michal Žemlička (mail: michal.zemlicka@cb.cz nebo tel. 608427757, 222580125)   

AKTUALIZACE WEBU: ses. Petra Fausová (mail: petafausova@seznam.cz nebo tel.: 728324910). Pro Sbor CB Praha 3 MŽ/oz2018-02-18 
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