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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   
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 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 12.1.2020  

„Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží.“  (Římanům 8,14) 

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: Elíša a vdova         Starší děti: Podobenství o boháčovi a stodolách  
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: kazatel Michal Žemlička  

 

Bohoslužby a setkání v příštím týdnu 
 

Pondělí   13.1  18:00 mládež  

Středa    15.1.  18:30 biblické studium 

        kazatel Michal Žemlička  
Pátek   17.1.  17:00 dorost   
Neděle   19.1.  9:15       modlitební chvíle  
                                   10:00          NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA 

        kazatel Petr Dvořáček 

      14:00 seminář „Učednictví v praxi“ 

 

Další oznámení a informace 

 Cesta obnovy - modlitby. Zveme k modlitbám za poznání Boží vůle pro směřování 

sboru (Ko 1,9–12), za probuzení modlitebního života a za moudrost pro Tým Směřování 

sboru. S podněty z vašich modliteb můžete přijít na modlitební setkání v úterý 

21.1.2020 od 18:30 hodin, nebo v neděli 26.1.2020 od 17:00 hodin, případně 

je sdělit přímo Týmu Směřování sboru. 

 Dnes budou děti z nejstaršího oddělení besídky přítomny shromáždění se svatou Večeří 

Páně.  

 Legoklub. Dnes se od 15:00 hodin koná další setkání Legoklubu.  

 Studijní skupinka sester se sejde v úterý 14.1.2020 v 18:30 hodin v klubovně. 

Předmětem k zamyšlení bude kapitola "Tajemství vztahu Otce a Syna" (text Jan 14, 1-

11) z knihy Miloše Rejchrta "Dveře se otvírají". 

 Vzdělávací neděle. Příští neděli 19.1.2020 od 14:00 hodin proběhne v našem 

sboru seminář s kaz. Petrem Dvořáčkem na téma „Učednictví v praxi“.  

Oběd bude společný v modlitebně a proběhne formou tzv. „žigulu“ (žižkovského 

guláše) – tedy můžeme přinést z domova své porce guláše. Na místě se smísí do 

jednoho hrnce.  

 Novoroční hesla pro sborovou práci najdete na webu sboru nebo na nástěnce 

v hale.  

 Setkání seniorů bude ve čtvrtek 23.1.2020 od 14:00 hodin.  

 Výroční členské shromáždění je plánováno na neděli 15.3.2020. Prosíme vedoucí 

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

sborník do neděle 16.2.2020 br. Zdeňkovi Weilovi na adresu weil@multifon.cz  

 Potřeby, za které se ve sboru modlíme:   

 - Prosíme za službu kazatelů v CB. 

 - Prosíme za dorost a jeho vedoucí. 
 

 

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/oz2020-01-12 
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