
                                                                                                

„Hospodin je daleko od svévolníků, kdežto modlitbu spravedlivých 

vyslýchá.“ (Přísloví 15,29)  

______________________________________________________________________________________________ 

 

   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 16.2.2020  

Sexagesimae (60 dní před Velikonocemi) 

„Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce!“ (Židům 3,15) 

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: Svatba v Káni                                   Starší děti: Zacheus  
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   17.2.  18:00 mládež NENÍ 

Středa    19.2.  18:30 biblické studium 

        kazatel Petr Jareš 

Pátek   21.2.  17:00 dorost  

Neděle   23.2.  9:15       modlitební chvíle  

                                   10:00          NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA 

        kazatel Petr Jareš 

      

Další oznámení a informace 

 Oznámení. Oznamujeme, že z technických důvodů budou 17.-21.2.2020 uzavřeny 

prostory modlitebny a všechny aktivity budou probíhat v prostorách klubovny v 1. p. 

předního domu.  

 V pondělí 17.2.2020 se mládež NEKONÁ. Děkujeme za pochopení.  

 Studijní skupinka sester se sejde v úterý 18.2.2020 v 18:30 hodin v klubovně 

v 1. patře předního domu. Předmětem k zamyšlení bude kapitola „Dveře do ovčína a 

dobrý pastýř" (text Jan 10, 1-18) z knihy Miloše Rejchrta „Dveře se otvírají". 

 Setkání seniorů bude ve čtvrtek 27.2.2020 od 14:00 hodin.  

 Neformální setkání generací v našem sboru se uskuteční v neděli 1.3.2020 po 

shromáždění cca od 12:00 do 14:00 hodin. 

 Výroční členské shromáždění je plánováno na neděli 15.3.2020. Začátek bude 

ve 14:00 hodin.  

 Prosíme vedoucí jednotlivých oblastí sborové práce, aby dodali příspěvky za svou oblast 

pro výroční sborník nejpozději DNES br. Zdeňkovi Weilovi na adresu weil@multifon.cz  

 Teologické fórum s názvem „J. A. Komenský – biskup, teolog a kazatel“ se uskuteční 

v pondělí 16.3.2020 v CB Praha 1, Soukenická 15. Web: www.evangelikalni-

teologie.cz 

 Odbor pro manželství a rodinu CB připravil na sobotu 28.3.2020 konferenci na 

téma Sexuální zneužití - Porozumění, prevence a ochrana v církevním i rodinném 

kontextu. Program začíná v 10:00 hodin v CB Praha 1, Soukenická 15.  

  Potřeby, za které se ve sboru modlíme:   

- Prosíme za Cestu obnovy, za Tým směřování sboru, za podněty ke sborovému životu.  

 - Prosíme za volby do staršovstva. 

 

 
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/oz2020-02-09 

mailto:zizkov@cb.cz
http://www.cb.cz/praha3
mailto:weil@multifon.cz
http://www.evangelikalni-teologie.cz/
http://www.evangelikalni-teologie.cz/

