
                                                                                               

„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 21.10.2018 
 „Nedej se přemoci zlému, ale přemáhej v dobrém zlé.“  (Římanům 3,3-4) 

Všechny srdečně vítáme a zveme k pravidelným shromážděním 

               10:00 BOHOSLUŽBA VYKROČENÍ 

celý sbor 

Mladší děti: Desatero                      Starší děti: Pán Ježíš a děti 

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   22.10.  18:00 mládež Basic  

Úterý   23.10.  18:30 skupina Žižkoff 

Středa    24.10.  18:30 biblické studium  

        kazatel Petr Jareš 

Čtvrtek   25.10.   14:00 setkání seniorů 

      17:30 jednání staršovstva 

Pátek   26.10.  17:00 dorost NENÍ 

Neděle   28.10.   9:15          nedělní modlitby  

      10:00 NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA 

        se slavením sv. Večeře Páně 

        kazatel Petr Jareš 

    Další oznámení a informace 

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

Toto shromáždění je pro sbor příležitostí k zastavení, přemýšlení, pokání, ale také i 

k vděčnosti. Chceme také vyjádřit nové odevzdání se Kristovu záměru s jeho církví.  

 Večeře Páně. Z důvodu dnešní Bohoslužby vykročení se slavení sv. Večeře Páně 

přesouvá na příští neděli 28.10.2018. Děkujeme za pochopení. 

 Setkání rodin proběhne dnes po obědě. Bližší informace u br. D. Průši.  

 Workshop. V úterý 23.10.2018 v 17:00 hodin proběhne v malém sále našeho 

sboru workshop, jak si vyrobit svíčku a svícen. Další informace a registrace u Lenky 

Tiefenbachové, mail: workshopyzizkov@gmail.com  

 Setkání seniorů budeme mít ve čtvrtek 25.10.2018 od 14:00 hodin. Program 

bude mít kaz. M. Žemlička. 

 Sjezd dorostů. V pátek 26.10.2018 se nekoná pravidelná schůzka dorostu z důvodu 

sjezdu dorostů.  

 Evangelikální teologický seminář v Praze hledá zájemce/zájemkyně na pozici 

studijního referenta/referentky na plný úvazek. Bližší informace na nástěnce.  

 Hesla JB. U pultu pod galerií si můžete zakoupit jak Hesla JB, tak i komentovaná Hesla 

JB. 

 Prezentace Teen Challenge. V neděli 4.11.2018 náš sbor navštíví naši přátelé 

z organizace Teen Challenge. Budou mít prezentaci a po shromáždění bude prodejní 

výstavka na podporu jejich práce.  

 Díkůvzdání v Úvalech se plánuje i se službou pěveckého sboru na neděli 

11.11.2018. 

 Kurz angličtiny pokračuje i v novém školním roce. První setkání se uskutečnilo 

4.10.2018 v 18:00 hodin. Další zájemci se mohou informovat u ses. J. Huškové nebo 

na adrese anglictina.zizkov@volny.cz  

 Potřeby, za které se ve sboru modlíme:  

 - Prosíme za Boží pomoc k novému vykročení směrem ke zdravě misijní církvi.   

 - Prosíme za další pokračování Cesty obnovy, za dotazník PULS. 
 

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/oz2018-10-21 
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