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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 17.11.2019 
„Všichni se musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým.“ 

(2. Korintským 5,10) 

Všechny srdečně vítáme a zveme k pravidelným shromážděním 

10:00 NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA 
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: Nácvik vánoční besídky               Starší děti: Vzkříšení syna vdovy 

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   18.11  18:00 mládež  

Středa    20.11.  18:30 biblické studium 

                         kazatel Michal Žemlička 

Pátek   22.11.  17:00 dorost 

Neděle   24.11.  9:15       modlitební chvíle 

                                   10:00          NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA 

        s prezentací dorostu 

        kazatel Petr Jareš 

       

Další oznámení a informace 

 Nácvik besídky. Až do Vánoc budou děti v besídce nacvičovat vánoční program. 

Nebudou tedy s námi na začátku shromáždění, budou odcházet v 10:00 hodin rovnou 

do besídky. V tomto období tudíž také nebudou probíhat slovíčka pro děti.  

V neděli 24.11. a 1.12.2019 proběhnou zkoušky na vánoční besídku i po 

shromáždění na stupínku ve velkém sále.   

Na neděli 8.12.2019 se od 16:00 hodin plánuje dětské vánoční odpoledne se 

zaměřením na veřejnost. A v neděli 15.12.2019 bude dětská vánoční slavnost 

v rámci dopoledního shromáždění.  

Příspěvek na vánoční balíčky. I letos lze přispívat na vánoční balíčky pro děti. 

Příspěvky, prosíme, vhazujte do pokladniček v obálkách s označením DĚTI. Děkujeme.  

 Společná Konference (české i slovenské části CB) proběhne v sobotu 23.11.2019 

v Českém Těšíně. Náš sbor bude zastupovat kaz. Petr Jareš.  

 Sbírka na Diakonii. V neděli 24.11.2019 proběhne sbírka na potřeby Diakonie CB. 

 Setkání seniorů bude ve čtvrtek 28.11.2019 od 14:00 hodin. Program bude mít 

kaz. M. Žemlička na téma: „Bible a představy o posmrtném životě“.  

 Adventní koncert. Srdečně zveme na společný koncert Vokál klubu při SONS ČR 

(nevidomí a slabozrací) a našeho pěveckého sboru, který proběhne v sobotu 

30.11.2019 od 16:00 hodin v naší modlitebně. Pozvánky jsou k dispozici na pultu v 

hale. 

 Vánoční program stacionáře. V neděli 1.12.2019 vystoupí během dopolední 

bohoslužby náš stacionář s krátkým vánočním programem. Po bohoslužbě bude 

příležitost k prohlédnutí a případně zakoupení vánočních výrobků, které pro vás 

připravují naši klienti. Těšíme se na vás! 

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

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

 Výroční členské shromáždění je plánováno na neděli 15.3.2019. Prosíme vedoucí 

jednotlivých oblastí sborové práce, aby dodali příspěvky za svou oblast pro výroční 

sborník do neděle 16.2.2019 br. Zdeňkovi Weilovi na adresu weil@multifon.cz  

 Potřeby, za které se ve sboru modlíme:   

 - Prosíme za službu zpěváků a hudebníků v našem sboru. 

 - Prosíme za ty, kde se již nemohou účastnit společných shromáždění. 
 

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/oz2019-11-17 
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