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Sborové oznámení 

o pravidelných a mimořádných setkáních a další informace  

 

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA 13.6.2021 
„Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám 

odpočinout.“ (Matouš 11,28) 

10:00 NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA 
s požehnáním Jakuba Touška 

kazatel Petr Jareš 

9:30 Bohoslužba v Úvalech - kazatel Michal Žemlička 

 

Bohoslužby a setkání v příštím týdnu 

Pondělí   14.6.  18:00 mládež venku 

Úterý   15.6.  20:15 modlitební setkání online 

Středa     16.6.  14:30 biblické studium na Střížkově 

      18:30 biblické studium naživo i online 

        kazatel Petr Jareš 

Pátek    18.6.  17:00 dorost online nebo venku 

Neděle   20.6.  9:30 bohoslužba v Úvalech 

      10:00         NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA ŽIŽKOV 

        se slavením sv. Večeře Páně 

        kazatelé P. Jareš a M. Žemlička  

-------------------------------- 

Další oznámení a informace 
➢ Nedělní bohoslužby online: http://bit.ly/nedelezizkov 

➢ Sborová kavárna online (po bohoslužbě): http://bit.ly/kavarnaonline 

➢ Biblické hodiny online: http://bit.ly/biblickahodina 

 

 

 

➢ Úterní modlitební setkání: https://bit.ly/onlinemodlitby 

➢ Režim sboru  

Je možno účastnit se nedělních shromáždění s těmito hyg. podmínkami: 2m 

rozestupy (kromě členů jedné domácnosti), použití respirátoru FFP2, KN95 nebo 

chirurgické roušky, dezinfekce rukou při vstupu.  

Besídka: Probíhá prezenční besídka pro děti, které přijdou. Do prázdnin zůstávají 

online materiály pro děti na webu. 

Online nedělní přenosy i následná internetová kavárna pokračují i nadále.  

Ranní modlitební chvilky ani káva po shromáždění se zatím nekonají.  

Shromáždění v Úvalech probíhá za stejných hyg. podmínek. Setkání na Střížkově 

budou probíhat během června. 

Biblické hodiny s fyzickou účastí začnou od středy 2.6.2021. Nadále ale budou 

přenášeny i online formou. 

Schůzky mládeže a dorostu staršovstvo doporučuje buďto online nebo venku.  

➢ Požehnání. V dnešním shromáždění proběhne požehnaní Jakuba Touška.  

➢ Konference CB se uskuteční v sobotu 19.6.2021. Za náš sbor se jí jako delegáti 

účastní kazatelé Jareš a Žemlička a br. M. Čihák.  

➢ Slavení sv. Večeře Páně bude příští neděli 20.6.2021.  

➢ Upozorňujeme, že kvůli rekonstrukci silnice je možno k modlitebně dojít po 

provizorním chodníku. Došlo také k úpravě tras MHD.  

➢ Rozloučení s kaz. M. Žemličkou a jeho rodinou proběhne v neděli 20.6.2021. 

Kaz. Žemlička nastupuje od 1.9.2021 jako kazatel sboru CB Horní Počernice.  

➢ Vzpomínkové shromáždění na sestru Drahomíru Trefilovou proběhne v pátek 

25.6.2021 od 16:00 hodin v naší modlitebně. Sestra odešla do nebeského domova 

15.10.2020. 

➢ V termínu 10.-12.9.2021 zveme členy i přátele sboru na společný Modlitební 

víkend v rekreačním resortu Blatnice (www.rekreaceblatnice.cz). Hlásit se můžete 

zatím nezávazně do 15.6.2021, a to buď zapsáním do tabulky na nástěnce v hale 

nebo mailem na adresu novak.li@post.cz. S dotazy ohledně ubytování a platby se 

obracejte na br. Libora Nováka (resp. na uvedenou emailovou adresu). Bližší 

informace najdete také na nástěnce v hale. 

➢ Hledáme nového koordinátora kurzu angličtiny (od září 2021). Pokud by někoho 

tato služba oslovila, může se obrátit pro bližší informace na kaz. P. Jareše.  

➢ Narozeniny 14.6.-20.6.: Jarmila S., Noemi P., Jáchym K. 

➢ Potřeby, za které se ve sboru modlíme:   

- Prosíme za Diakonii CB. Prosíme za Konferenci CB. 
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/oz2021-06-13 
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