
                                                                                               

„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 16.12.2018 
3. neděle adventní 

 „Připravte cestu Hospodinu! Panovník přichází s mocí.“  

(Izajáš 40,3.10) 

Všechny srdečně vítáme a zveme k pravidelným shromážděním 

               10:00 NEDĚLENÍ BOHOSLUŽBA 

kazatel Petr Jareš 

Dětská vánoční slavnost 

Mladší děti: Vánoční slavnost                        Starší děti: Vánoční slavnost 

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: kazatel Michal Žemlička 

 

Bohoslužby a setkání v příštím týdnu 

Pondělí   17.12.  18:00 mládež Basic  

Úterý   18.12.  18:30 skupina Žižkoff 

Středa    19.12.  18:30 biblické studium  

        kazatel Petr Jareš 

Pátek   21.12.  16:00 dorost NENÍ 

Neděle   23.12.   9:15          nedělní modlitby  

      10:00 NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA 

        4. neděle adventní 

        se slavením sv. Večeře Páně 

        kazatel Michal Žemlička 

       

    Další oznámení a informace 

 Dětská vánoční slavnost. Dnes budeme mít v rámci dopoledního shromáždění 

dětskou vánoční slavnost.   

 Změna SVP. Z důvodu konání dětské vánoční slavnosti se prosincové slavení sv. 

Večeře Páně posouvá na neděli 23.12.2018. Děkujeme za pochopení.  

 Dorost. V pátek 21.12.2018 se schůzka dorostu již nekoná.  

 Sváteční program. Také letos budeme mít společná sváteční shromáždění se sborem 

na Praze 2. Na Boží hod vánoční 25.12.2018 bude shromáždění v našem sboru a 

na Nový rok 1.1.2019 bude shromáždění v CB Praha 2, Římská 4. Začátek vždy 

v 10:00 hodin. Na 31.12.2018 od 17:30 hodin plánujeme neformální silvestrovské 

setkání v malém sále. Bude to příležitost je sdílení svých osobních zkušeností a 

svědectví o tom, co jsme prožili v tomto roce. Ve středu 26.12.2018 nebude biblická 

hodina.  

 ATM. Alianční týden modliteb proběhne v termínu 6.1.-13.1.2019. V tomto týdnu 

také nebudeme mít naši pravidelnou biblickou hodinu.  

 Dotazník PULS. Rádi bychom znovu povzbudili členy a hosty našeho sboru, aby se 

připojili k vyplňování dotazníku PULS. PULS má umožnit podrobnější vhled do stavu 

našeho společenství. Je krokem, ke kterému přistupujeme s modlitbou a s očekáváním, 

že k nám i tímto způsobem Pán Bůh promluví a ukáže potřebný směr. Je zapotřebí 

vyjádření co největšího počtu členů i hostů, aby to bylo smysluplné. Připomínáme, že 

na vyplnění dotazníků máme ještě 28 dní. V případě nejasností, otázek, pochybností se 

neváhejte obrátit na kazatele Jareše či Žemličku nebo na br. Dohnálka. K dispozici 

jsou také starší a členové Týmu. Děkujeme za spolupráci, která nám může umožnit 

posunout se v Cestě obnovy dál a nezůstat stát na místě.  

Vyplňování dotazníku probíhá do 13.1.2019. K vyplňování jsou zváni i dorostenci od 

13 let. Jan Procházka rozdává na papírcích odkazy na webové stránky dotazníku. Pro 

ty, kdo nemají přístup na internet, jsou k dispozici i vytištěné formuláře u knižního 

pultu. Výsledky průzkumu s naším sborem probere Martin Tabačan v neděli 3.3.2019.  

 Další setkání seniorů budeme mít ve čtvrtek 24.1.2019 ve 14:00 hodin. 

 Příspěvek na vánoční balíčky. Ještě dnes lze přispívat na vánoční balíčky pro děti 

sboru. Příspěvky, prosíme, vhazujte do pokladniček v obálkách s označením DĚTI.  

 Výroční členské shromáždění je plánováno na neděli 24.3.2019. 

 Kurz angličtiny pokračuje i v novém školním roce vždy ve čtvrtek od 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 službu kazatelů v CB, za přípravu vikářů.  

 - Prosíme za ekumenickou spolupráci církví.  
 

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/oz2018-12-16 
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