
                                                                                               

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

 

VELIKONOČNÍ NEDĚLE  

21.4.2019 
„Byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu.“ 

(Zjevení 1,18) 

Všechny srdečně vítáme a zveme k pravidelným shromážděním 

               10:00 NEDĚLENÍ BOHOSLUŽBA 

kazatel Petr Jareš 

Mladší děti: Ježíšův pohřeb a zmrtvýchvstání                      Starší děti: Mojžíš na útěku 

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   22.4.  18:00 mládež Basic NENÍ   

Středa    24.4.  18:30 biblické studium  

        kazatel Michal Žemlička 

Čtvrtek   25.4.  14:00  setkání seniorů   

Pátek   26.4.  17:00 dorost 

Neděle   28.4.   9:15          nedělní modlitby  

      10:00 NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA 

        kazatel Petr Jareš  

 

Další oznámení a informace 

 Křest. Při posledním jednání staršovstva byli ke křtu a členství ve sboru přijati ses. 

Adéla Novotná a br. Filip Průša. Křest s členskými sliby proběhne příští neděli 

28.4.2019. Tuto neděli složí členský slib také ses. Anna Krýsová.  

 Cesta obnovy. V neděli 28.4.2019 chceme poděkovat za práci dosavadního 

Přípravného týmu pro Cestu obnovy a uvést nový Tým směřování sboru.  

 Setkání seniorů budeme mít ve čtvrtek 25.4.2019 od 14:00 hodin. Téma: „Strach 

a úzkost v životě křesťana“ (M. Žemlička). Prosíme zájemce, aby se ještě dnes 

zapisovali na papír v kuchyňce, děkujeme.  

 Dotazník PULS. Materiál s výsledky a vyhodnocením dotazníku PULS v plném znění 

je k dispozici pro zájemce z řad členů a přátel sboru. Pokud máte zájem o zaslání 

materiálu mailem, napište prosím na adresu zizkov@cb.cz  

 Biblické hodiny o svátcích. Oznamujeme, že během svátečních dní 1.5. a 8.5.2019 

naše pravidelné biblické studium mít nebudeme.  

 Singles. Ve středu 8.5.2019 se koná výlet pro nezadané křesťany z protestantských 

církví po židovských památkách v Praze. Bližší informace na nástěnce.   

 CB RUN OPEN. CB Čelákovice pořádá v sobotu 25.5.2019 pro milovníky běhu 3. 

ročník CB RUN OPEN. Bližší informace na nástěnce.  

 English Camp. Pokud chcete i letos finančně podpořit pořádání English Campu, 

můžete tak učinit formou obálky s nápisem „English Camp“, kterou můžete vhodit do 

některé ze sborových pokladniček. Kdo chce, může kvůli daňovému odpočtu na obálku 

napsat i svoje jméno. Je možné přispívat i převodem z účtu (do zprávy pro příjemce 

opět napsat English Camp). Přispívat je možné až do léta.  

 Víkend Směřování sboru (VSmS). Na dny 31.5.–1.6.2019 plánujeme tzv. Víkend 

Směřování sboru - akci s přespáním na jednu noc v Českém Šternberku. Účelem 

výjezdu by mělo být společné přemýšlení a rozhovor o dalším směřování sboru na 

základě dotazníku PULS.  

Kromě VSmS proběhne také v sobotu 11.5.2019 tzv. Odpoledne Směřování sboru 

(OSmS). Účel tohoto setkání je stejný jako účel víkendu. Začátek je ve 13:00 hodin. 

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

http://www.hotel-nezarka.cz/ 

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

v Košatkách u Benátek nad Jizerou. Pozvánky a přihlášky jsou k dispozici na pultu u 

šatny. Informace u F. Jakla na filip.jakl@post.cz a 724288672.  

 Potřeby, za které se ve sboru modlíme:   

 - Prosíme za stacionář, za pracovníky i klienty. 

 - Prosíme za Diakonii 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/oz2019-04-21 
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