
                                                                                               

„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  

 

NEDĚLE 16.6.2019 
Neděle svaté Trojice 

„Milost Pána Jezukrista, a láska Boží, a účastenství Ducha 

svatého budiž se všemi vámi.“ 

(2. Korintským 13,13 - K) 

Všechny srdečně vítáme a zveme k pravidelným shromážděním 

10:00 NEDĚLENÍ BOHOSLUŽBA 

se slavením sv. Večeře Páně 

kazatel Petr Jareš 

Mladší děti: O svatební hostině                Starší děti: Izrael u Sinaje 

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

 

Bohoslužby a setkání v příštím týdnu 

Pondělí   17.6.  18:00 mládež Basic   

Středa    19.6.  18:30 biblické studium 

        kazatel Petr Jareš  

Čtvrtek   20.6.  17:30 jednání staršovstva  

Pátek   21.6.  17:00 dorost 

Neděle   23.6.  10:00 NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA 

        (v ČCE, Prokopova 4) 

        kazatel Petr Jareš  

Další oznámení a informace 

 Shromáždění během rekonstrukce. Po dobu rekonstrukce budou nedělní 

shromáždění v Betlémské kapli ČCE, Prokopova 4. Začátky jsou 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.  

 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.  

 Setkání seniorů se v červnu vzhledem k probíhající rekonstrukci a případnému hluku 

neuskuteční. Děkujeme za pochopení.  

 Biblické hodiny o prázdninách. Také letos budeme mít společné biblické hodiny se 

sborem na Praze 1. Vzhledem k naší rekonstrukci budou všechna setkání probíhat 

v Soukenické 15, a to každé úterý v 18:30 hodin.  

 Svatba. Snoubenci Marie Žežulová a Václav Kroupar s radostí oznamují, že budou 

oddáni v sobotu 7.9.2019 ve sboru CB Praha 1, Soukenická 15. Čas svatby bude ještě 

upřesněn.  

 Platba za Víkend obnovy. Prosíme účastníky Víkendu Směřování sboru v Českém 

Štenberku, aby uhradili pobyt nejlépe formou bankovního převodu (číslo bankovního 

účtu na první straně oznámení). Jedná se o částku 400 Kč za osobu, děti do 12 let 

zdarma. Do zprávy pro příjemce prosíme uvést slovo Šternberk. Platba hotově k rukám 

br. Alana Vejvody.  

 Sborová dovolená. Zájemci o sborovou dovolenou se ještě mohou hlásit u br. Marka 

Touška. Zbývají poslední 4 místa.  

 ANKETA. Na našem sborovém webu je ke stažení nové pokračování ANKETY –

publikace rozhovorů se členy a přáteli sboru, kterou připravuje br. T. Hanuš.  

 Letní příměstský tábor „Námořníci“ pořádá sbor na Praze 1 v termínu                      

19.-23.8.2019. Letáčky s informacemi jsou k dispozici u východu.  

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

Campu. Vzhledem ke sbírkám v kostele ČCE je možno tento adresný příspěvek 

poskytovat k rukám br. Jana Huška ml. Následně to projde sborovým účetnictvím. Je 

možné přispívat i převodem z účtu (do zprávy pro příjemce napsat English Camp). 

Přispívat je možné až do prázdnin.  

 Letní akce  

English Camp: 29.6.-6.7. Deštné v Orlických horách  

Dovolená mládeže: 6.7.-13.7. Liberec  

Sborová dovolená 20.7.-27.7. hotel Nežárka 

Dorostový tábor 27.7.-3.8. Košátky  

 Potřeby, za které se ve sboru modlíme:   

 - Prosíme za pronásledované křesťany. 

 - Prosíme za službu nemocničních kaplanů. 
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/oz2019-06-16 
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