
                                                                                               

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

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

______________________________________________________________________________________________ 

 

   Sbor Církve bratrské v Praze 3 – Žižkově 

                    130 00 PRAHA 3, Koněvova 151/24, e-mail: zizkov@cb.cz    www.cb.cz/praha3  

                            bankovní spojení: 13125339/0800   

 kazatel – správce sboru Petr Jareš  tel. 222 580 118 

 2. kazatel Michal Žemlička   tel. 222 580 125  

    místopředseda staršovstva Zdeněk Weil   tel. 245 009 401 

                                       hospodář Alan Vejvoda     tel. 737 228 135 

Sborové oznámení 

o pravidelných a mimořádných setkáních a další informace  

 

NEDĚLE 16.9.2018 
 „Kristus zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu.“  

 (2. Timoteovi 1,10) 

Všechny srdečně vítáme a zveme k pravidelným shromážděním 

               10:00 NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA 
se slavnostním uvedením do služby kazatele Petra Jareše za správce sboru 

 kazatel David Novák 

Mladší děti: Mojžíšův úkol                Starší děti: Uzdravení ochrnutého 

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

   po shromáždění se podává káva a čaj v malém sále 

  Nedělní bohoslužba v Úvalech: není (společná na Žižkově) 

 

Bohoslužby a setkání v příštím týdnu 

Pondělí   17.9.  18:00 mládež Basic  

Úterý   18.9.  18:30 skupina Žižkoff 

Středa    19.9.  18:30 biblické studium  

        kazatel Michal Žemlička 

Pátek   21.9.  17:00 dorost  

Neděle   23.9.   9:15          nedělní modlitby  

      10:00 NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA  

        se slavením sv. Večeře Páně 

        kazatel Petr Jareš 

Další oznámení a informace 

 Instalace kazatele Petra Jareše za správce našeho sboru proběhne v dnešním 

shromáždění za účasti předsedy Rady CB, kazatele Davida Nováka. 

 Pronájem bytu. Náš sbor nabízí k pronájmu byt v předním sborovém domě ve 2.p. 

1+1 o výměře 47,6 m2. Byt je vybaven: 2 x WAW, kuchyňská linka se sporákem a 

digestoří, bojler, sprchový kout. Nájem je 7326 Kč + služby a energie. Zájemci, hlaste 

se se stručným zdůvodněním svého zájmu a představením se na zizkov@cb.cz.  do 

30.9. K nastěhování během října. 
 Studijní skupinka sester se sejde v úterý 18.9.2018 od 18:30 hodin v klubovně 

v 1p. předního domu.  

 Večeře Páně se z důvodu konání instalace kaz. Jareše přesouvá na příští neděli 

23.9.2018. Děkujeme za pochopení. 

 Sbírka. RCB iniciovala finanční sbírku na podporu praxí vikářů při sborech CB, které 

mají obtíže s jejich financováním. Průvodní dopis z Rady najdete na nástěnce. 

Staršovstvo rozhodlo uspořádat tuto sbírku v našem sboru příští neděli 23.9.2018.  

 Setkání seniorů budeme mít ve čtvrtek 27.9.2018 od 14:00 hodin. Program bude 

mít náš nový kazatel, br. Petr Jareš.  

 Svatební oznámení. Snoubenci Josefína Procházková a Jan Vošahlík (Eiffel) 

srdečně zvou na svůj svatební obřad, který se bude konat v neděli 30.9.2018 v 

13:30 hodin, v evangelickém kostele U Salvátora, Salvátorská 1045/1, Praha 1. 

Podrobnější informace na www.josefinajan.cz 

 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. Srdečně zveme všechny zájemce. 

Program začne ve 13:00 hodin po společném obědě v nedaleké restauraci. Prosíme 

zájemce o oběd, aby se hlásili u br. Jana Hanuše “prostředního“. Ceny zůstávají stejné: 

dospělí 95 Kč, senioři a studenti 75 Kč a děti 50 Kč.  

 Sympozium. Jsme srdečně zváni na sympozium ke 150. výročí narození Antonína 

Chrásky, kazatele, překladatele Bible a evangelisty. Téma „Bible pro všechny národy”. 

Akce se koná 13.10.2018 ve Sboru Církve bratrské, Vrázova 4, Praha 5 od 10:00 

hodin. Bližší informace na nástěnce nebo na webu naší církve.  

 Bohoslužba vykročení. Dalším zastavením na Cestě obnovy je Bohoslužba vykročení, 

kterou plánujeme na neděli 21.10.2018. Toto shromáždění je pro sbor příležitostí 

k zastavení, přemýšlení, pokání, ale také i k připomínání si věrné Boží milosti a jeho 

velké moci. Chceme také vyjádřit nové odevzdání se Kristovu záměru s jeho církví. Je 

to duchovní zastavení pro sbor, prosíme o modlitby za Boží přítomnost a za otevřenost 

a připravenost našich srdcí.  

 Potřeby, za které se ve sboru modlíme:  

 - Prosíme za službu kaz. Petra Jareše v našem sboru. Prosíme za mladé rodiny. 

 

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/oz2018-09-16 
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