
                                                                                               

„Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.“ (Římanům 12,21)  

______________________________________________________________________________________________ 

 

   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 17.2.2019 
„Ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé 

velké slitování.“ (Daniel 9,18) 

Všechny srdečně vítáme a zveme k pravidelným shromážděním 

               10:00 NEDĚLENÍ BOHOSLUŽBA 
se slavením sv. Večeře Páně 

kazatel Petr Jareš 
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: Povolání Léviho                           Starší děti: Ježíšův pohřeb 

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

   po shromáždění se podává káva a čaj v malém sále 

  Nedělní bohoslužba v Úvalech: kazatel Michal Žemlička 

 

Bohoslužby a setkání v příštím týdnu 

Pondělí   18.2.  18:00 mládež Basic    

Středa    20.2.  18:30 biblické studium  

        kazatel Petr Jareš 

Čtvrtek   21.2.  14:00 setkání seniorů 

Pátek   22.2.  17:00 dorost NENÍ 

Neděle   24.2.   9:15          nedělní modlitby  

      10:00 NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA 

        kazatel Petr Jareš 

Další oznámení a informace 

 Setkání seniorů budeme mít ve čtvrtek 21.2.2019 od 14:00 hodin. Program bude 

mít kaz. M. Žemlička na téma: Nahlédnutí do světa novozákonních apokryfů.  

 Schůzka dorostu v pátek 22.2.2019 se ruší z důvodu jarních prázdnin. Děkujeme 

za pochopení.  

 Koncert. V úterý 26.2.2019 jsme od 19:00 hodin zváni na koncert skupiny AMNIS 

Z Mladé Boleslavi v divadle MANA v Praze-Vršovicích.  Koncert se koná v rámci festivalu 

Dny dobrých zpráv. Vstupné 120,- Kč 

 Dotazník PULS. Při dopoledním shromáždění v neděli 3.3.2019 nám kázáním 

poslouží kaz. Martin Tabačan. Po shromáždění s námi probere výsledky 

průzkumu, který u nás proběhl formou dotazníku PULS.   

 Výroční členské shromáždění je plánováno na neděli 24.3.2019. Prosíme vedoucí 

jednotlivých oblastí sborové práce, aby dodali příspěvky za svou oblast pro výroční 

sborník do neděle 24.2.2019 br. Zdeňkovi Weilovi na adresu weil@multifon.cz  

 Slavení březnové sv. Večeře Páně se přesouvá na neděli 24.3.2019, kdy bude 

také výroční čl. shromáždění.  

 Konference o manželství. V sobotu 30.3.2019 se uskuteční Konference o 

manželství s psychoterapeutem a teologem Mgr. Jakubem Hučínem. Téma: „Kvalitní 

partnerské vztahy“. Akce se koná v CB Praha 5, Vrázova 4. Pořádá Odbor pro manželství 

a rodinu Rady CB.  

 Víkend Směřování sboru (VSmS). POZOR, změna termínu! Na dny                         

31.5.–1.6.2019 plánujeme tzv. Víkend Směřování sboru - akci s přespáním na jednu 

noc (začátek večeře pá, konec večeře so) v Parkhotelu Český Šternberk 

(www.phcs.cz). Účelem výjezdu by mělo být společné přemýšlení a rozhovor o dalším 

směřování sboru na základě dotazníku PULS. Cena pobytu bude 400 Kč na osobu. 

Děti do 12 let zdarma. Cena je dotovaná sborem. Kdo chce, může navíc dobrovolně 

přispět do pokladničky. Program pro děti bude zajištěn. Chcete – li se VSmS zúčastnit, 

pište se prosím na papír v šatně ještě dnes. 

 Kromě VSmS proběhne také v sobotu 11.5.2019 od 13 do 16 hodin tzv. 

Odpoledne Směřování sboru (OSmS). Účel tohoto setkání je stejný jako účel 

víkendu. Je určeno zejména těm, pro které účast na víkendu není prakticky možná.     

 Sborová dovolená 2019 proběhne v termínu 20.7.-27.7.2019 v hotelu Nežárka 

http://www.hotel-nezarka.cz/ Bližší informace budou dodány.   

 Dorostový tábor. V termínu 27.7.-3.8.2019 bude náš sbor pořádat dorostový tábor. 

Pojede se na již osvědčené tábořiště v Košatkách u Benátek nad Jizerou. Půjde o 

klasický stanový tábor s názvem „Vojenský výcvikový tábor Hornet 2019". Je to 

příležitost pozvat i děti svých přátel, známých a příbuzných. Pozvánky a přihlášky budou 

k dispozici v nejbližší době. Více informací u Filipa Jakla na filip.jakl@post.cz a 

724288672.  

 Potřeby, za které se ve sboru modlíme:   

 - Prosíme za mladou generaci ve sboru. 

 - Prosíme za službu Rady CB.  
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/oz2019-02-17 
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