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Sborové oznámení 

o pravidelných a mimořádných setkáních a další informace  

 

NEDĚLE 18.4.2021 

Misericordias Domini („Milosrdenství Hospodinova plná je země.“ -  Žalm 33,5)  

„Já jsem dobrý pastýř. Moje ovce uposlechnou mého hlasu; já je znám a ony jdou za 

mnou. Já jim dávám věčný život.“ (Jan 10,11. 27–28 P) 

10:00 NEDĚLNÍ ONLINE BOHOSLUŽBA 

slavení SVP po skončení bohoslužby 

kazatel Petr Jareš 

 

Bohoslužby a setkání v příštím týdnu 

Pondělí   19.4.  20:00 mládež online 

Úterý   20.4.  20:15 modlitební setkání online 

Středa     21.4.  18:30 biblické studium online 

        kazatel Petr Jareš 

Pátek    23.4.  17:00 dorost online 

Neděle   25.4.  10:00         nedělní bohoslužba online 

        kazatel Michal Žemlička 

         

Další oznámení a informace 

➢ Nedělní bohoslužby jsou nadále přenášeny formou online přenosů. 

https://www.youtube.com/channel/UC-ub9HqfRNGxb1_AOXsGb-g   

➢ Večeře Páně. Dnes po ukončení přenosu bohoslužby bude kazatel vysluhovat SVP z 

modlitebny. Připojit se k ní můžete na adrese kavárny. Prosíme ty, kdo by chtěli 

využít tuto formu SVP, aby si doma připravili chléb a víno. 

➢ Odkaz na sborovou kavárnu:  

https://zoom.us/j/3052652720?pwd=VWloM0dmZnNERVRjUngwWlg3SHVQdz09#success 

➢ Biblické hodiny jsou nyní přenášeny pouze online.  

https://zoom.us/j/94706306194?pwd=NXNOREJ4dW1hOEgyNVpKK2o5R2tvQT09 

Případně použijte meeting ID: 947 0630 6194, passcode: 773677). 

➢ Modlitební setkání. Během školního roku se každé úterý od 20:15 hodin koná 

modlitební setkání přes aplikaci Zoom. Odkaz: 

https://zoom.us/j/98275423045?pwd=eEwxODlDNUM0Ym8zcUt2VmlSblY4dz09 

➢ Besídka: Pro děti je k dispozici online Zoom setkávání. Učitelé jsou připraveni vždy 

v neděli v 9:30 hodin, délka trvání bude podle zájmu dětí, ale maximálně 30 minut. 

Obsahem setkání je snaha jim alespoň částečně nahradit ztrátu sborového 

společenství, vidět se navzájem, popovídat si. Biblický příběh s pracovním listem budou 

děti dostávat nadále beze změn. 

➢ Režim sboru zůstává prozatím beze změn. Upozorňujeme však opět na možnost 

fyzické účasti několika dalších osob v nedělním shromáždění 25.4. Bližší informace 

naleznete na sborovém webu. Pokud chcete této možnosti využít, zapište se prosím na 

webu do tabulky, která byla k tomuto účelu vytvořena. 

➢ Nabídka očkování proti Covid-19. V rámci registrace k očkování proti Covid-19 přes 

Centrální rezervační systém je možné vybrat si z nabízených očkovacích center i LRS 

Chvaly. Toto zařízení rovněž nabízí ve výjimečných případech i mobilní očkování pro 

zvláště nepohyblivé jedince, kteří by ani s pomocí doprovodu nebyli schopni očkovací 

centrum navštívit.  

➢ Narozeniny 19.4.-25.4.  

Barbora K., Jan H. nejml., Vladimír H., Iva L., Daniel Ka., Jonatan P., Zuzana Š. 

➢ Potřeby, za které se ve sboru modlíme:   

- Prosíme za dorost.  

- Prosíme za 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/oz2021-04-18 
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