
                                                                                                

„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 

 správce domu – Jana Nováková  tel. 604 222 225  
Sborové oznámení 

o pravidelných a mimořádných setkáních a další informace  

 

NEDĚLE 25.10.2020 
„Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, 

abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.“ 

(Micheáš 6,8) 

10:00 NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA  

(formou videa na internetu) 

kazatel Michal Žemlička 
II. odd. besídky: není                   III. odd. besídky: není 

Nedělní bohoslužba v Úvalech: shromáždění se do odvolání nekoná  

 

Bohoslužby a setkání v příštím týdnu 
 

Pondělí   26.10.  18:00 mládež online 

Středa     28.10.  18:30 biblické studium NENÍ 

        (formou videa na internetu) 

Pátek   30.10.  17:00 dorost online 

Neděle   1.10.  9:15          nedělní modlitby NEJSOU 

      9:00          NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA   

        společná online bohoslužba  

        pro celou CB z Černošic 

 

Další oznámení a informace 

 Opatření 

Nedělní bohoslužby a středeční biblické hodiny se v tomto období v naší 

modlitebně nekonají.  

Nedělní bohoslužby jsou připravovány formou předtočených videí na internetu. 

Odkaz na tato videa naleznete na sborovém webu. Na neděle budou také opět 

připravovány materiály pro děti. Budou k dispozici taktéž na našem webu.  

Biblické hodiny budou formou předtočených videí.  

Mládež, dorost a angličtina budou probíhat online formou.  

Výroční členské shromáždění prozatím odkládáme na pozdější dobu.   

Setkání seniorů se až do odvolání neuskuteční.  

Shromáždění v Úvalech a setkání na Střížkově se až do odvolání nekonají.  

 Smuteční oznámení. Ve pondělí 19.10.2020 odešel do nebeského domova bratr 

Jan Stejskal z Úval. Bylo mu 84 roků. Rozloučení s bratrem proběhlo v sobotu 

24.10.2020 v úvalské modlitebně.  

 Jsme zváni ke společné online bohoslužbě pro celou Církev bratrskou přenášenou 

ze Sboru CB Černošice. Uskuteční se v neděli 1.11.2020 od 9:00 hodin. Kázat bude 

předseda RCB David Novák. Více informací na www.modlitebna.info  

 Objednávání periodik na r. 2021. Zájemci si mohou objednávat periodika (Brána, 

Kostnické jiskry, Život víry). Vzhledem k uzavření shromáždění je možno objednávat i 

mailem na adrese tom.prusa@volny.cz Platbu je možno vyřešit později, nyní jde 

především o počet objednávek. 

 Pozvání k modlitbám. Nadále zveme na online modlitební setkání, která 

probíhají každé úterý od 20:15 hod. Odkaz na toto setkání lze nalézt v Modlitebním 

oběžníku.  

  Potřeby, za které se ve sboru modlíme:   

- Prosíme za zdravotníky a pečovatele. 

 - Prosíme za školní děti a mládež.  

 
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/oz2020-10-25 
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