
                                                                                                

„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 Pavel Průša   tel. 737 228 110 

                                       hospodář Alan Vejvoda     tel. 737 228 135 
Sborové oznámení 

o pravidelných a mimořádných setkáních a další informace  

 

NEDĚLE 28.6.2020  

„Přišel Syn člověka, aby hledal a spasil, což bylo zahynulo.“ (Lukáš 19,10 K) 

Všechny srdečně vítáme a zveme k pravidelným shromážděním 

10:00 NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA 
student ETS Tomáš Uher 

Mladší děti: Besídka NENÍ                     Starší děti: Besídka NENÍ  
Po bohoslužbě:  knihovna otevřena 11:15 – 11:30 

   po shromáždění se zatím káva a čaj v malém sále NEPODÁVÁ 

 Nedělní bohoslužba v Úvalech: kazatel Michal Žemlička  

 

Bohoslužby a setkání v příštím týdnu 
 

Pondělí   29.6.  18:00 mládež  

Středa    1.7.  18:30 biblické studium  

        kazatel Michal Žemlička 

Pátek   3.7.  17:00 dorost NENÍ 

Neděle   5.7.  10:00          NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA 

        kazatel Michal Žemlička 

Další oznámení a informace 
 Fungování sboru.  

- Besídka se do konce šk. roku již neuskuteční. Rozběhne se zase až od září.  

- Sv. Večeře Páně bude také vysluhována až od září. Podobně až od září začnou 

nedělní ranní modlitební chvilky a taktéž i káva a občerstvení po 

shromáždění.  

- Setkávání dorostu a mládeže je již umožněno. 

- Všechna ostatní setkání a aktivity sboru se odsouvají až na dobu po prázdninách, 

pokud to situace dovolí.  

 

- Vše je doprovázeno platnými hygienickými opatřeními. V současné době je zapotřebí 

v modlitebně používat roušku, při vstupu do modlitebny si vydezinfikovat ruce a 

upustit od podávání rukou.  

 Křest ponořením. Ses. Markéta Fléglová bude pokřtěna v neděli 5. 7. 2020 

v 15:30 hodin ve vodní nádrži Džbán. Místo křtu se nachází v jihovýchodní části 

nádrže. Nedaleko se nachází parkoviště a zastávka tramvaje Nad Džbánem (č. 26). 

Odkaz na mapku s vyznačením místa křtu naleznete na sborovém webu, několik 

vytištěných mapek je také na pultu v hale. Členský slib složí sestra výhledově 20. 9. 

2020 v nedělním shromáždění. 

 Konferenční brožura. Pro členy je k dispozici brožura z Výroční konference CB. 

Máte–li zájem o její zaslání elektronickou formou, napište prosím na adresu 

petr.jares@cb.cz.  

 Pozvání k modlitbám. I tuto neděli 28.6.2020 od 20:15 hodin zveme na online 

modlitební setkání: https://meet.jit.si/modlitebnisetkanizizkov K této formě 

společných modliteb zveme i během prázdnin – každý čtvrtek od 20:15 hodin.  

 Biblické hodiny o prázdninách budeme mít opět společně se sborem CB Praha 1. 

V červenci (počínaje 7.7.2020) budou BH každé úterý na adrese Soukenická 15. 

V srpnu pak budou BH každou středu u nás na Žižkově. Začátky vždy v 18:30 hodin.  

 Zprávy ze staršovstva. Pokud by měl někdo další zájem o zasílání zpráv ze 

staršovstva mailem, může se obrátit na br. Jana Huška ml.  Můžete využít mail: 

husek.jan@volny.cz  

 Rekonstrukce Koněvovy ul. Od 27.6.2020 začne po etapách rekonstrukce 

Koněvovy ulice. Je třeba počítat s dopravními omezeními v okolí modlitebny. 

 V termínu 11.-13.9.2020 zveme členy i přátele sboru na společný Modlitební 

víkend v rekreačním a sportovním areálu U starého rybníka Zbraslavice 

(www.zbraslavice.eu), ubytováni budeme v budově Sport. Hlásit se můžete do 29.6. 

2020 buď zapsáním do tabulky na nástěnce v hale nebo mailem na adrese 

modlitebnivikend@seznam.cz. S dotazy ohledně ubytování a platby se obracejte na br. 

Libora Nováka (své dotazy mu můžete i napsat na uvedenou mailovou adresu). Bližší 

informace najdete také na nástěnce v hale. Od pátku do soboty bychom se chtěli 

především společně modlit. Od sobotního oběda do neděle bychom byli prostě „jen“ 

tak spolu, využili možnosti procházek/výletu/sportování nebo jen společného času. 

Komu by se nehodil pobyt na celý víkend, mohl by odjet už v sobotu. 

 Výroční členské shromáždění plánujeme na neděli 18.10.2020 od 14:00 hodin. 

Proběhne při něm i hlasování o jednorázovém prodloužení mandátu kaz. Žemličky. 

  Potřeby, za které se ve sboru modlíme:   

- Prosíme za prázdninové akce, za Boží ochranu i požehnání. 

 - Prosíme za rodiny s dětmi.  

 
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/oz2020-06-28 
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