
                                                                                               

„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 14.10.2018 
 „Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, 

abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.“  

(Micheáš 6,8) 

Všechny srdečně vítáme a zveme k pravidelným shromážděním 

               10:00 NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA 

s prezentací dorostu 

kazatel Petr Jareš 

Mladší děti: Boj proti Amálekovi            Starší děti: Vzkříšení dcery Jairovy 

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

   po shromáždění se podává káva a čaj v malém sále 

  Nedělní bohoslužba v Úvalech a domově Bethesda: kaz. Michal Žemlička 

 

Bohoslužby a setkání v příštím týdnu 

Pondělí   15.10.  18:00 mládež Basic  

Úterý   16.10.  18:30 skupina Žižkoff 

Středa    17.10.  18:30 biblické studium  

        kazatel Michal Žemlička 

Pátek   19.10.  17:00 dorost  

Neděle   21.10.   9:15          nedělní modlitby  

      10:00 BOHOSLUŽBA VYKROČENÍ 

        celý sbor � 

    Další oznámení a informace 

 Křestní příprava. Při jednání staršovstva 4.10.2018 byli přijati do přípravy ke křtu 

Filip Průša a Adéla Novotná. 

 Prezentace práce dorostu proběhne během dnešního shromáždění.  

 Dnes se koná veřejné setkání na podporu čínských křesťanů, kteří v ČR již 

druhým rokem žádají o azyl. Akce je od 17:00 do 18:00 hodin v horní části 

Václavského náměstí. Informace na plakátku v hale.  

 Studijní skupinka sester se sejde v úterý 16.10.2018 v 18:30 hodin v klubovně. 

Budeme přemýšlet o páté kapitole knihy bratra Josefa Kurze: Kristus život náš. 

 Otevření modlitebny. V sobotu 20.10.2018 v 15:00 hodin jsme zváni zúčastnit 

se slavnostního otevření nové modlitebny v Čelákovicích.  

 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.  

 Setkání rodin s obědem se plánuje na příští neděli 21.10.2018. 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  

 Inzerát Bethesda. Domov seniorů Bethesda (Diakonie CB) hledá nové kolegy/ně na 

pozici pečovatel/ka. Inzerát najdete na nástěnce v hale.  

 Denní čtení. Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské jsou k zakoupení u pultu pod galerií.  

 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  

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

 Potřeby, za které se ve sboru modlíme:  

 - Prosíme za vnitřní připravenost k Bohoslužbě vykročení.  

 - Prosíme za práci v Úvalech a na Střížkově. 

 
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/oz2018-10-14 

mailto:zizkov@cb.cz
http://www.cb.cz/praha3
mailto:workshopyzizkov@gmail.com
mailto:anglictina.zizkov@volny.cz

	  	                                                                                            „Když jsem vzýval Hospodina, jemuž patří chvála, byl jsem zachráněn před svými nepřáteli.“ (Žalm 18,4)  
	______________________________________________________________________________________________
	   Sbor Církve bratrské v Praze 3 – Žižkově

