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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 20.10.2019 
„Máme od něho toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra.“ (1J 4,21) 

Všechny srdečně vítáme a zveme k pravidelným shromážděním 

10:00 NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA 
s přijetím T. Jarešové za členku sboru a se slavením sv. Večeře Páně 

kazatel Petr Jareš 
Svatá Večeře Páně je slavností Kristovy církve, která křesťanům zpřítomňuje Kristovu smrt za 

lidské hříchy.  Připomínáme si při ní, že žijeme z Boží milosti a Ježíš Kristus je naším 

Zachráncem a Pánem. K účasti na této slavnosti jsou zváni všichni členové Církve bratrské a 

jiných křesťanských církví, kteří žijí ve smíření s Bohem i s lidmi. U sv. Večeře Páně podáváme 

víno v kalichu v pravém oddělení (z pohledu kazatele), na ostatních místech v individuálních 

kalíšcích. Pro mladistvé a pro ty, kteří nemohou víno ze zdravotních důvodů, je připraven vinný 

mošt v kalíšcích kolem středu podnosu.  

Mladší děti: David a Jónatan                         Starší děti: Služba Jana Křtitele 

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: kaz. Michal Žemlička 

 

Bohoslužby a setkání v příštím týdnu 
 

Pondělí   21.10  18:00 mládež 

Středa    23.10.  18:30 biblické studium 

                         kazatel Michal Žemlička 

Čtvrtek   24.10.  14:00 setkání seniorů   

Pátek   25.10.  17:00 dorost 

Sobota   26.10.  11:00 rozloučení se ses. Věrou Duškovou 

Neděle   27.10.  9:15       modlitební chvíle 

                                   10:00          NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA 

        kazatel Petr Jareš 

Další oznámení a informace 

 Přijetí nové členky. Dnes bude za členku sboru přijata sestra Tereza Jarešová. 

 Smuteční oznámení. Oznamujeme, že ve středu 16.10.2019 si k sobě Pán Bůh ve 

věku 87 let povolal ses. Věru Duškovou. Pohřební rozloučení s ní bude v sobotu 

26.10.2019 v 11:00 hodin v naší modlitebně. 

 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.  

 Změna času. Připomínáme, že příští neděli 27.10.2019 dojde ke změně času na 

standardní (zimní).  

 Záznamy z biblických hodin. Odkazy na ně jsou umístěny na webových stránkách 

sboru http://www.cb.cz/praha3/ 

 „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.  

 Časopis Brána. Z důvodu rostoucí ceny tisku se Rada CB rozhodla mírně zvýšit cenu 

časopisu o 3 Kč, tedy na 46 Kč za jedno číslo (460 Kč za rok). Obrací se také na ty, 

kteří časopis BRÁNA dosud neodebírají, aby případnou objednávku zvážili. Bránu, ale i 

Život víry a Kostnické jiskry, můžete na příští rok objednávat do neděle 17.11.2019 

u pultu pod galerií.  

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

čtvrtek od 18:00. Rádi přivítáme nové zájemce. Přijďte se podívat 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.  

 Potřeby, za které se ve sboru modlíme:   

 - Prosíme za místa ve světě, kde jsou napětí, násilí a války.  

 - Prosíme za mládež sboru.  

 
 

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/oz2019-10-20 
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