
                                                                                               

„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 19.5.2019 
Cantate – „Zpívejte Pánu píseň novou.“ (Žalm 98,1) 

„Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci, zvítězil svou pravicí, 

svou svatou paží!“ (Žalm 98,1) 

Všechny srdečně vítáme a zveme k pravidelným shromážděním 

               10:00 NEDĚLENÍ BOHOSLUŽBA 

se slavením sv. Večeře Páně 

kazatel Petr Jareš 

Mladší děti: Filip a dvořan                               Starší děti: Vyjití z Egypta 

Nedělní bohoslužba v Úvalech: br. Josef Vošahlík  

 

Bohoslužby a setkání v příštím týdnu 

Pondělí   20.5.  18:00 mládež Basic   

Středa    22.5.  18:30 biblické studium 

        kazatel Petr Jareš  

Čtvrtek   23.5.  14:00 setkání seniorů 

Pátek   24.5.  17:00 dorost 

Neděle   26.5.  10:00 NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA 

        (v ČCE, Prokopova 4) 

        farář Pavel Kalus  

 

Další oznámení a informace 

 Shromáždění během rekonstrukce. Od dnešní neděle budou z 

důvodu rekonstrukce nedělní shromáždění v Betlémské kapli ČCE, Prokopova 4. 

Začátky budou v 10:00 hodin. Nedělní ranní modlitební chvilky se konat nebudou. 

Besídka zůstává v našich prostorách v našem domě. Rodiče budou své děti vodit do 

besídky od 9:40 hodin a po shromáždění prosíme o jejich vyzvednutí do 11:30 hodin. 

Biblické hodiny budeme mít v 1. patře předního domu. Rekonstrukce se plánuje cca 

do poloviny srpna 2019.  

 Poděkování. Děkuji všem, kteří se zúčastnili brigády a připravili sborové prostory  

již v pondělí na přestavbu. Alan Vejvoda 

 Zprávy z Konference. Stručné zprávy z Konference CB, která se konala 17.-18.5.2019 

v Praze 5, zazní dnes během oznámení. Zájemci o zapůjčení papírové konferenční 

brožury si mohou požádat u kaz. Jareše nebo br. Procházky. Zájemci o zaslání 

elektronické verze brožury, mohou napsat na adresu zizkov@cb.cz 

 Nedělní sbírky. Během rekonstrukce bude možno přispívat do košíčku u východu 

z kostela. Výtěžky těchto sbírek budou věnovány na potřeby sboru ČCE, jehož jsme 

hosty.  

 Inzerát. Rodina z CB Rakovník hledá ubytování pro svého syna (r. 2002), který by měl 

od září studovat v Praze. Máte-li možnost ubytování poskytnout, ozvěte se prosím na 

mail dana.struzkova@seznam.cz 

 Setkání seniorů budeme mít ve čtvrtek 23.5.2019 od 14:00 hodin. Sejdeme se 

v 1. patře předního domu. Setkání bude mít jednodušší ráz. Téma: „Velikonoční 

dozvuky aneb Kristova cesta od ponížení ke slávě“ (M. Žemlička).  

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

Směřování sboru v Českém Šternberku. Program víkendu je vyvěšen na sborovém 

webu. Pro účastníky víkendu je program k dispozici také v tištěné podobě na stolku v 

zadní části sálu. 

 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   

 Tradiční autobusový sborový výlet pro všechny členy a přátele Sboru CB v Praze 

3 všech věkových kategorií „Za křesťanskou historií a současností jižních Čech“ se koná 

v sobotu 8.6.2019. Odjezd v 7:00 hodin od Lékařského domu (stanice Metra „C“, 

nám. I. P. Pavlova). Trasa zájezdu: Praha - Poličany u Neveklova (návštěva opatství 

trapistek) - Jindřichův Hradec (Krýzovy jesličky - největší mechanický betlém na světě 

12x2 m a návštěva modlitebny ČCE aj.) a zpět. Jednotná cena zájezdu 150,- Kč. 

Přihlášky přijímá Eva Hanušová (737 228 107). 

 Potřeby, za které se ve sboru modlíme:   

 - Prosíme za službu kazatelů v CB. 

 - Prosíme za Radu 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/oz2019-05-19 
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