
                                                                                               

„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 13.10.2019 
 „Vítězství, které přemohlo svět, je naše víra.“  (1. Janova 5,4) 

Všechny srdečně vítáme a zveme k pravidelným shromážděním 

10:00 NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA 
s modlitbami za učitele a děti v besídce 

kazatel Michal Žemlička 

Mladší děti: David a Goliáš                    Starší děti: Dvanáctiletý Ježíš v chrámě 

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

   po shromáždění se podává káva a čaj v malém sále 

 Nedělní bohoslužba v Úvalech: kaz. Petr Jareš 

 

Bohoslužby a setkání v příštím týdnu 
 

Pondělí   14.10  18:00 mládež 

Středa    16.10.  18:30 biblické studium 

                         kazatel Petr Jareš 

Čtvrtek   17.10.  17:30 jednání staršovstva   

Pátek   18.10.  17:00 dorost 

Neděle   20.10.  9:15       modlitební chvíle 

                                   10:00          NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA 

        se slavením sv. Večeře Páně 

        kazatel Petr Jareš 

Další oznámení a informace 

 Modlitby za práci v besídce. Při dnešní bohoslužbě chceme v modlitbách myslet na 

práci v besídce. 

 Cesta obnovy. Ještě dnes můžete do připlavené schránky vhazovat své podněty ke 

třem návrhům představeným Týmem Směřování sboru v rámci Cesty obnovy.  

 Přijetí nové členky. Příští neděli 20.10.2019 bude za členku sboru přijata sestra 

Tereza Jarešová. 

 Legoklub. První setkání Legoklubu po prázdninách se koná dnes od 15:00 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. Hlásit se lze do 12.10.  
https://portal.cb.cz/rodiny 

 Setkání seniorů bude ve čtvrtek 24.10.2019 od 14:00 hodin. Hostem bude br. 

Jan Hanuš nejml. Podělí se s námi o své zážitky z cesty do Afriky. Program bude 

doprovázen promítáním fotografií.  

 „Vězněm v Súdánu“. V neděli 10.11.2019 nás navštíví br. Petr Jašek. Bude mít 

v našem sboru svědectví o svém 14-ti měsíčním uvěznění v Súdánu. Program začíná 

v 15:00 hodin.  

 Kurz angličtiny. 3.10.2019 začal nový semestr kurzu angličtiny. Setkáváme se každý 

čtvrtek od 18:00. Rádi přivítáme nové zájemce. Přijďte se podívat na první hodinu a 

pozvěte i své přátele a kolegy. Více informací u sestry Josefíny Procházkové nebo na e-

mailu: anglictina.zizkov@volny.cz. 

 Adventní koncert. V sobotu 30.11.2019 od 16:00 hodin proběhne v naší 

modlitebně společný koncert Vokál klubu při SONS ČR (nevidomí a slabozrací) a 

našeho pěveckého sboru.  

 Hledání správce budovy. Náš sbor hledá od 1.2.2020 nového správce sborové 

budovy. K funkci přináleží i služební byt. Zájemci se mohou hlásit u hospodáře sboru 

br. Vejvody nebo na emailové adrese sboru. Dosavadní správce budovy, bratr Zdeněk 

Tiefenbach, si našel nové zaměstnání, a proto s ním nebude uzavřena pracovní smlouva 

na další období. 

 Potřeby, za které se ve sboru modlíme:   

 - Prosíme za děti a učitele v besídce. 

 - Prosíme za nemocné a nejstarší mezi námi. 

 
PŘÍSPĚVKY DO OZNÁMENÍ: kaz. Michal Žemlička (mail: michal.zemlicka@cb.cz; nebo tel.: 608427757)  

AKTUALIZACE WEBU: ses. Petra Fausová (mail: petafausova@seznam.cz nebo tel.: 728324910). Pro Sbor CB Praha 3 MŽ/oz2019-10-13 
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