
                                                                                               

„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 17.6.2018 
 „Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.“  (Lukáš 19,10) 

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: Cesta do Říma         Starší děti: Jákob, Ezau a prvorozenství 

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   18.6.  18:00 mládež Basic  

Úterý   19.6.  18:30 skupina Žižkoff  

Středa    20.6.  18:30 biblické studium  

        kazatel Michal Žemlička 

Čtvrtek   21.6.  14:00 setkání seniorů 

Pátek   22.6.  17:00 dorost  

Neděle   24.6.   9:15          nedělní modlitby  

      10:00 NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA  

        kazatel Robert Hart 

         

Další oznámení a informace 

 Příprava ke křtu. Při jednání staršovstva ve čtvrtek 14.6.2018 byla přijata do přípravy 

ke křtu ses. Jana Dohnálková.  

 Letní dorostový tábor proběhne 29.7.-3.8.2018 u Strunkovic nad 

Blanicí. Vzhledem k nízkému počtu účastníků prosíme všechny, aby nabídli dorostový 

tábor dětem svých přátel a známých. Pro více informací kontaktujte vedoucí dorostu, 

br. Filipa Jakla, nebo pište na filip.jakl@post.cz. Pozvánky na tábor jsou k dispozici v 

hale, případně v elektronické podobě na výše uvedené emailové adrese. Prosíme též o 

modlitby za celou akci. 

 Setkání seniorů budeme mít ve čtvrtek 21.6.2018 od 14:00 hodin. Hostem bude 

kaz. Petr Grulich. Téma: „Význam biblických rodokmenů“. Prosíme zájemce, aby se 

ještě dnes zapsali na připravený papír v kuchyňce.  

 V neděli 24.6.2018 bude ukončení šk. roku s dětmi. Proběhne také prezentace 

Univerzitního křesťanského hnutí.  

 Instalace kaz. Petra Jareše za správce našeho sboru se plánuje na neděli 

16.9.2018. Svou službu v našem sboru nastoupí k 1.9.2018.  

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

učinit formou obálky (s nápisem English Camp) nebo převodem z účtu. Přispívat je 

možné až do léta.  

 Letní aktivity sboru. English Camp 30.6.-7.7.2018 chata Jedlová v Orlických horách, 

dovolená ml. mládeže 7.7.-15.7.2018 Svit na Slovensku, sborová dovolená 21.7.-

28.7.2018 v Novém Hrozenkově, dorostový tábor 29.7.-3.8.2018 v Mělčinách u 

Strunkovic nad Blanicí. Prosíme o modlitby za přípravu a průběh.  

 Letní biblické hodiny se připravují opět ve spolupráci se sborem na Praze 1. Bližší 

informace a rozpis bude ještě upřesněn. 

 Seminář. Na neděli 7.10.2018 plánujeme po obědě seminář na téma: „Jak mluvit s 

nevěřícími o Bohu" s manžely Chvojkovými. Naučíme se: Jak naslouchat a hledat 

společná témata, jak vysvětlit evangelium pomocí dvoučárového diagramu, jak si 

připravit osobní svědectví/příběh. Zúčastnit se může kdokoliv, kdo má o toto téma 

zájem.  

 Potřeby, za které se ve sboru modlíme:  

 - Prosíme za práci kaplanů v armádě, zdravotnictví a vězeňství. 

 - Prosíme za dalších kroky v Cestě obnovy, za přípravu „Bohoslužby vykročení“. 
 

 

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/oz2018-06-17 
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