
                                                                                               

„Když jsem vzýval Hospodina, jemuž patří chvála, byl jsem 

zachráněn před svými nepřáteli.“ (Žalm 18,4)   
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Sborové oznámení 

o pravidelných a mimořádných setkáních a další informace  

 

NEDĚLE 22.4.2018 
JUBILATE – Plésej Hospodinu všecka země (Žalm 66,1) 

„Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové.“  

(2K 5,17) 

Všechny srdečně vítáme a zveme k pravidelným shromážděním 

               10:00 NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA 

br. Jan Dohnálek 
Mladší děti: Nasycení pěti tisíců         Starší děti: Abramovo povolání 

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   23.4.  18:00 mládež Basic  

Úterý   24.4.  18:30 skupina Žižkoff  

Středa    25.4.  18:30 biblické studium  

        kazatel Michal Žemlička 

Čtvrtek   26.4.  14:00 setkání seniorů 

      17:30 jednání staršovstva 

Pátek   27.4.  17:00 dorost  

Neděle   29.4.   9:15          nedělní modlitby  

      10:00 NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA 

        kazatel Petr Jareš 

Další oznámení a informace 

 Další setkání seniorů budeme mít ve čtvrtek 26.4.2018 od 14:00 hodin. Téma: Izrael 

v biblické perspektivě  (kaz. M. Žemlička). Prosíme zájemce, aby se ještě dnes zapsali na 

papír v kuchyňce.  

 Požehnání dítěte. V neděli 6.5.2018 bude při dopoledním shromáždění požehnáno 

malému Davidu Weilovi. Požehnáním poslouží kaz. Jan Asszonyi, který při této příležitosti 

poslouží také kázáním. 

 Noc kostelů. V pátek 25.5.2018 bude naše modlitebna otevřena nejen pro návštěvníky 

Noci kostelů od 18:00 až do 23:00 hodin. Pokud byste se rádi nějakým způsobem do této 

akce zapojili, hlaste se u ses. Lídy Dohnálkové.  

 Výlet. Zveme všechny generace členů a přátel našeho sboru na tradiční celodenní 

autobusový výlet „Za církevní historií i současností v severních Čechách“ v sobotu 

2.6.2018 s návštěvou sboru Církve bratrské v Teplicích, cisterciáckého kláštera v Oseku, 

poutního místa v Bohosudově-Krupce atd. Přihlášky ses. Eva Hanušová (737228107). Cena 

zájezdu 150,-Kč.  

 Kurz angličtiny. Právě probíhá letní semestr kurzů angličtiny pro dospělé, které opět 

vedou 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.  

 APALUCHA. Odbor CB pro manželství a rodinu zve na akci otců s dětmi „Expedice 

Apalucha 2018“. Termín 21.6.-24.6.2018 v Orlických Horách. Bližší informace na 

nástěnce. 

 Sborová dovolená se letos uskuteční v termínu 21.7.-28.7.2018 v hotelu Permoník 

v Novém Hrozenkově. Registrace je prodloužena do 30.4.2018 (papír na nástěnce u 

schodů na galerii). Bližší informace na nástěnce nebo na sborovém webu.  

 English Camp. Pokud chcete finančně podpořit pořádání English Campu, můžete tak 

učinit formou obálky s nápisem „English Camp“, kterou můžete vhodit do některé ze 

sborových pokladniček. Kdo chce, může kvůli daňovému odpočtu na obálku napsat i svoje 

jméno. Je možné přispívat i převodem z účtu (do zprávy pro příjemce opět napsat English 

Camp). Přispívat je možné až do léta.  

 Potřeby, za které se ve sboru modlíme:  

- Prosíme za práci dorostu. 

- Prosíme za ekumenu, za církve na Praze 3, za společné svědectví světu. 

 
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/oz2018-04-22 
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