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Sborové oznámení 

o pravidelných a mimořádných setkáních a další informace  
  

NNEEDDĚĚLLEE  1199..  99..  22002211  
„On zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu.“ (2Tm 1,10b)  

1100::0000  NNEEDDĚĚLLNNÍÍ  BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBAA  
ssee  ssllaavveenníímm  ssvv..  VVeeččeeřřee  PPáánněě    

kazatel Petr Jareš  
Svatá Večeře Páně je slavností Kristovy církve, která křesťanům zpřítomňuje Kristovu smrt za 
lidské hříchy. Připomínáme si při ní, že žijeme z Boží milosti a Ježíš Kristus je naším 
Zachráncem a Pánem. K účasti na této slavnosti jsou zváni všichni členové Církve bratrské a 
jiných křesťanských církví, kteří žijí ve smíření s Bohem i s lidmi. Přistupovat budeme vepředu 
u stupínku. Z hyg. důvodů nebude možnost přijímat z kalicha, pouze z individuálních kalíšků. 
Pro mladistvé a pro ty, kteří nemohou víno ze zdravotních důvodů, je připraven vinný mošt v 
kalíšcích na podnosu označeném nápisem MOŠT. 

   
IIII..  oodddd..  bbeessííddkkyy::  BBaabbyylloonnsskkáá  vvěěžž                        IIIIII..  oodddd..  bbeessííddkkyy::  JJoorrddáánn  

  

99::3300  hh  NNeedděěllnníí  bboohhoosslluužžbbaa  vv  ÚÚvvaalleecchh::  PPaavveell  PPrrůůššaa  mmll..  

  

  

BBoohhoosslluužžbbyy  aa  sseettkkáánníí  vv  ppřřííššttíímm  ttýýddnnuu  
 

ÚÚtteerrýý                              2211..99..                      2200::1155                  mmooddlliittbbyy  oonnlliinnee  

SSttřřeeddaa          2222..99..    1199::0000                    sseettkkáánníí  mmllááddeežžee  

                                                                                  1188::3300  bbiibblliicckkéé  ssttuuddiiuumm  ((pprreezzeennččnněě  ii  oonnlliinnee))  

                TToommáášš  UUhheerr  
PPáátteekk      2244..99..    1177::0000  ddoorroosstt  

NNeedděěllee      2266..99..        9:15          nedělní modlitby  

            1100::0000                    NNEEDDĚĚLLNNÍÍ  BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBAA  

                PPeettrr  JJaarreešš  

  

DDaallššíí  oozznnáámmeenníí  aa  iinnffoorrmmaaccee  

 Odkaz na nedělní bohoslužby online: http://bit.ly/nedelezizkov  

 Odkaz na biblické hodiny online: http://bit.ly/biblickahodina  

 Odkaz na úterní modlitební setkání ve 20:15 h: https://bit.ly/onlinemodlitby  

 

 Hygienická opatření: Je možno účastnit se nedělních shromáždění s těmito 
hyg. podmínkami: 1,5 m rozestupy (kromě členů jedné domácnosti), použití 
respirátoru FFP2, KN95 nebo chirurgické roušky, dezinfekce rukou při vstupu. 

 

 Káva po shromáždění se zatím nepodává, internetová kavárna se rovněž 
nekoná. 

 
 Setkání diakonské skupinky proběhne v úterý 21. 9. 2021 v 16:30 h v prostorách 

besídky. 

 
 Změna termínu biblické hodiny. Od začátku října 2021 se biblické hodiny 

přesouvají ze středy na úterý. Čas zahájení zůstává stejný jako doposud 18:30 h. 

 

 Zapomenuté věci v šatně. Prosíme účastníky shromáždění, aby se podívali, zda jim 

nepatří některé odložené věci na pultu v šatně. Pokud se k věcem do konce září 
2021 nikdo nepřihlásí, budou vyhozeny. 

 Narozeniny v týdnu 20. 9. - 26. 9.: Jan H. (Rostoklaty), Oliver T., Zdeněk Š., Jan 
D., Jan Pa. ml., Petra F.  

  PPoottřřeebbyy,,  zzaa  kktteerréé  ssee  vvee  ssbboorruu  mmooddllíímmee::  

--  PPrroossíímmee  zzaa  ttěělleessnněě  ii  dduuššeevvnněě  nneemmooccnnéé    

          --  PPrroossíímmee  zzaa  bbllíížžííccíí  ssee  vvoollbbyy  ddoo  ssnněěmmoovvnnyy  ((88..  --  99..  1100..  22002211))..  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

PPŘŘÍÍSSPPĚĚVVKKYY  DDOO  OOZZNNÁÁMMEENNÍÍ::  kkaazz..  PPeettrr  JJaarreešš  ((mmaaiill::  ppeettrr..jjaarreess@@ccbb..cczz;;  nneebboo  tteell..::  222222558800111188))   
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