„Panovníku, ujal ses mých sporů, vykoupil jsi můj život.“ (Pláč 3,58)
______________________________________________________________________________________________

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

Další oznámení a informace
 Dnes proběhne další celocírkevní bohoslužba. Tentokrát v 9:30 hodin. Přenos
bude z CB Havlíčkův Brod www.cbhb.cz
 Nedělní bohoslužby jinak v tomto období probíhají formou živých přenosů přes
internet. Odkaz na tyto přenosy naleznete na našem sborovém webu. Po skončení
přenosu bohoslužeb můžete navštívit sborovou internetovou kavárnu přes odkaz:
https://zoom.us/j/3052652720?pwd=VWloM0dmZnNERVRjUngwWlg3SHVQdz09#suc
cess
Na neděle jsou připravovány materiály pro děti. Najdete je na sborovém webu.
Biblické hodiny budou nyní přenášeny pouze online.

o pravidelných a mimořádných setkáních a další informace

https://zoom.us/j/94706306194?pwd=NXNOREJ4dW1hOEgyNVpKK2o5R2tvQT09
(Případně použijte meeting ID: 947 0630 6194, passcode: 773677).
Mládež, dorost a angličtina probíhají nadále online formou.

NEDĚLE 17.1.2021

Setkání seniorů se až do odvolání nekonají.

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

9:30 SPOLEČNÁ CB ONLINE BOHOSLUŽBA
kazatel David Novák
II. odd. besídky: není

III. odd. besídky: není

Bohoslužby a setkání v příštím týdnu

Pondělí

18.1.

20:00

mládež online

Středa

20.1.

18:30

biblické studium online

kazatel Michal Žemlička
Pátek

22.1.

17:00

dorost online

Neděle

24.1.

9:15

nedělní modlitby nejsou

10:00

nedělní online bohoslužba

kazatel Michal Žemlička

Shromáždění v Úvalech a na Střížkově se až do odvolání nekonají.
 Jana Nováková nabízí zájemcům o novoroční hesla možnost si je vybrat dnes od
17:00 do 19:00 hodin v modlitebně. Případně po telefonické dohodě i jindy. K
dispozici budou i Hesla Jednoty bratrské (bez komentářů) za 40,- Kč. Vyzvednout je
možno též lednovou Bránu a Život víry.
 Evangelikální fórum s tématem „Hluboká církev“ se uskuteční 17.2-19.2.2021
online formou. Informace a přihlašování pro zájemce na www.evangelikalniforum.cz
 Výroční členské shromáždění je předběžně plánováno na neděli 21.3.2021.
Uvidíme, jak to dovolí protiepidemická opatření. Prosíme vedoucí jednotlivých oblastí
sborové práce, aby dodali příspěvky za svou oblast pro výroční sborník nejpozději
do neděle 28.2.2021 br. Zdeňkovi Weilovi na adresu weil@multifon.cz
 Modlitební víkend. V termínu 10.9.-12.9.2021 plánujeme sborový modlitební
víkend. Aktuálně se hledá vhodný objekt v okolí Prahy, případné návrhy a doporučení
můžete směřovat na br. Libora Nováka. Bližší informace budou následovat v
dostatečném předstihu.
 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.
 Narozeniny v týdnu od 18.1. do 24.1.2021
Věnceslava S.
 Potřeby, za které se ve sboru modlíme:
- Prosíme za staršovstvo.
- Prosíme za rozvíjení duchovního života a vztahu s Bohem v době omezení.
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/oz2021-01-17

