
                                                                                               

„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 15.9.2019 

„Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratři, mně jste učinili.“ 

 (Matouš 25,40) 

Všechny srdečně vítáme a zveme k pravidelným shromážděním 

10:00 NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA 

kazatel Petr Jareš 

Mladší děti: Narození Samuelovo                       Starší děti: Stavba svatyně 

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

 

Bohoslužby a setkání v příštím týdnu 

Pondělí   16.9.  18:00 mládež Basic   

Středa    18.9.  18:30 biblické studium 

        kazatel Petr Jareš 

Pátek   20.9.  17:00 dorost  

Neděle   22.9.  10:00 NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA 

        (v ČCE, Prokopova 4) 

        farář Pavel Kalus  

 

Další oznámení a informace 

 Rekonstrukce. Předpokládá se, že první neděle, kdy bychom mohli být zpět v našem 

sboru, bude 29.9.2019.  

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

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

hosty.   

 Nabízíme k pronájmu byt 2+KK 50m2 ve 4.p. našeho sborového domu. Cena 

nájemného je 7365,- + služby a energie. Zájemci se mohou hlásit na sborový email do 

25.9.2019. 

 Konference kazatelů s manželkami se uskuteční 16.9.-18.9.2019. Za nás sbor se 

zúčastní kaz. Petr Jareš s manželkou.  

 Cesta obnovy. Během letních prázdnin se několikrát setkal Tým Směřování sboru 

(TSmS). Na svých setkáních se zabýval prioritami Modlitební život a sdílení a Mladá 

generace, které vzešly z našich diskuzí na Odpoledni a Víkendu Směřování sboru. TSmS 

navštívil první zářijovou schůzi staršovstva, kde jsme hovořili o návrzích konkrétních 

kroků, které tým zatím připravil. V říjnu by proběhla veřejná prezentace těchto návrhů 

ve sboru.  

 Koncert. Srdečně zveme na dvojkoncert kapely Shirim Ashirim v sobotu 

21.9.2019 v 15 a 17 hodin. Zazní hebrejské chvalozpěvy. Koncert se bude konat 

pod širým nebem na dvoře před modlitebnou v Soukenické 15. 

 Setkání seniorů se v září z důvodu dokončování rekonstrukce neuskuteční. 

Děkujeme za pochopení. V říjnu plánujeme setkání seniorů na 24.10.2019.  

 Svatba. Snoubenci Ráchel Sabolová a Benjamín Mareček s radostí oznamují, že 

budou oddáni v evangelickém kostele ve Vanovicích v sobotu 12.10.2019 ve 13:30 

hodin. 

 Konference pro rodiny „Čtyři rady jak být lepším rodičem“ (PhDr. Jeroným Klimeš, 

Ph.D.) se uskuteční v sobotu 19.10.2019 od 10:00 hodin ve sboru CB Praha 1, 

Soukenická 15. Program pro děti zajištěn.  https://portal.cb.cz/rodiny  

 Potřeby, za které se ve sboru modlíme:   

 - Prosíme za službu kazatelů a nová povolání ke kazatelské službě.  

 - Prosíme za uvězněné, jejich rodiny, za vězeňské kaplany.  

 
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/oz2019-09-09 
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