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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 8.3.2020  

Reminiscere - „Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine.“ (Žalm 25,6) 

„Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli 

hříšní.“ (Římanům 5,8) 

Všechny srdečně vítáme a zveme k pravidelným shromážděním 

10:00 NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA 

kazatel Petr Jareš 
Mladší děti: Utišení bouře                  Starší děti: Ježíš před Pilátem a Herodem  
Po bohoslužbě:  knihovna otevřena 11:15 – 11:30 

   po shromáždění se podává káva a čaj v malém sále 

 Nedělní bohoslužba v Úvalech: kazatel Michal Žemlička  

 

Bohoslužby a setkání v příštím týdnu 
 

Pondělí   9.3.  18:00 mládež  

Úterý   10.3.  16:00 rozloučení se ses. E. Borovskou 

Středa    11.3.  18:30 biblické studium – 40 dní s Biblí 

        kazatel Michal Žemlička 

Pátek   13.3.  16:00 dorost v CB Praha 2, Římská 43 

Neděle   15.3.  9:15       modlitební chvíle  

                                   10:00          NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA 

        se slavením sv. Večeře Páně 

        kazatel Petr Jareš 

      14:00 Výroční členské shromáždění 

 

Další oznámení a informace 

 Smuteční oznámení. Oznamujeme, že v sobotu 29.2.2020 odešla do nebeského 

domova ve věku nedožitých 71 let sestra Eva Borovská. Rozloučení proběhne v úterý 

10.3.2020 od 16:00 hodin v naší modlitebně.  

 Výroční členské shromáždění je plánováno na příští neděli 15.3.2020. Začátek 

bude ve 14:00 hodin. Proběhne při něm volba nového staršovstva a také hlasování o 

jednorázovém ročním prodloužení mandátu kaz. Žemličky. Vzhledem k volbě a 

hlasování je zapotřebí dostatečného počtu členů s hlasovacím právem. 

Děkujeme. Společný oběd se neplánuje.  

 Kandidátka pro volby do staršovstva s krátkým představením kandidátů je vyvěšena 

v hale.   

 Brožura k Výročnímu čl. shromáždění je k dispozici u pultu s knihami pod galerií.  

 Akce dorostu NERF. Na 13.3.-14.3.2020 se chystá společná přespávací akce 

vinohradského dorostu s naším. Akce se uskuteční v CB Praha 2, Římská 43. Začátek 

je v pátek 13.3. v 16:00 hodin. U nás tedy v tento den dorost nebude. Bližší 

informace u br. F. Jakla.  

 English Camp. Pokud chcete i letos finančně podpořit pořádání English Campu, 

můžete tak učinit formou obálky s nápisem „English Camp“, kterou můžete vhodit do 

některé ze sborových pokladniček. Kdo chce, může kvůli daňovému odpočtu na obálku 

napsat i svoje jméno. Je možné přispívat i převodem z účtu (do zprávy pro příjemce 

opět napsat English Camp). Přispívat je možné až do léta.  

 40 dní s Biblí. Také letos se připojujeme k předvelikonočnímu čtení a studiu Bible. 

Tématem je tentokrát kniha Jeremjáš. Daným pasážím z této knihy se budou kazatelé 

věnovat při středečním biblickém studiu. Program probíhá od středy 4.3.2020. 

Rozpisy čtení najdete na pultu v hale.   

 Legoklub. Další setkání Legoklubu proběhne dnes od 15:00 hodin. 

 Setkání seniorů bude ve čtvrtek 26.3.2020 od 14:00 hodin.  

 Dorostový tábor s názvem „Zlatá horečka“ se koná 2.8.-8.8.2020 v tábořišti 

Dubenec u Dvora Králové. Bylo spuštěno přihlašování. Dokumentaci najdete na 

pultu v hale. Bližší informace u br. Filipa Jakla.   

  Potřeby, za které se ve sboru modlíme:   

- Prosíme za Výroční čl. shromáždění a volbu staršovstva. 

 - Prosíme za službu nemocničních, vězeňských a armádních kaplanů. 

 
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/oz2020-03-08 
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