
                                                                                                 
„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  

    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  
  

NNEEDDĚĚLLEE  1177..  1100..  22002211  
„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.“ 
(Mi 6,8) 

1100::0000  NNEEDDĚĚLLNNÍÍ  BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBAA  
káže 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::  OOhhllááššeenníí  aa  nnaarroozzeenníí  IIzzáákkaa                        IIIIII..  oodddd..  bbeessííddkkyy::  DDeebbóórraa  aa  BBáárraakk  

  

ÚÚvvaallyy::  nnáávvššttěěvvnníí  nneedděěllee    

  

  

  

BBoohhoosslluužžbbyy  aa  sseettkkáánníí  vv  ppřřííššttíímm  ttýýddnnuu  
 

ÚÚtteerrýý  1199..1100..  1188::3300  bbiibblliicckkéé  ssttuuddiiuumm  ((TT..UUhheerr))  

SSttřřeeddaa  2200..1100..  1177::0000  ttrréénniinnkk  ffrriissbbeeee  ((mmllááddeežž))  

          1199::0000  sseettkkáánníí  mmllááddeežžee  

          2200::1155  mmooddlliittbbyy  oonnlliinnee  

PPáátteekk  2222..1100..  1177::0000  ddoorroosstt  

NNeedděěllee  2244..1100..    0099::1155  nneedděěllnníí  mmooddlliittbbyy  

          1100::0000  NNEEDDĚĚLLNNÍÍ  BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBAA  

                DDaanniieell  KKoommrrsskkaa  sstt..  

                  

  

DDaallššíí  oozznnáámmeenníí  aa  iinnffoorrmmaaccee  

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

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

 Odkaz na středeční 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 nepodává, internetová kavárna se rovněž nekoná. 

 

 Čtvrteční angličtina. Novým administrátorem čtvrteční angličtiny je sestra Noemi 
Průšová. V této službě by potřebovala ještě dalšího pomocníka/zástupce. Pokud byste 
se chtěli do této služby zapojit, hlaste se prosím přímo u Noemi. 

 Setkání diakonské skupinky proběhne v úterý 19. 10. 2021 v 16:30 h 
v prostorách besídky. 

 

 Sdělení k časopisu Brána: Vážení bratři a sestry, srdečně Vás zdravíme z ústředí 
Církve bratrské. Již tři roky je Církev bratrská vydavatelem časopisu BRÁNA. Redakční 
rada časopisu získala za tu dobu řadu zkušeností a připravila pro Vás spoustu 
zajímavých článků, rozhovorů a informací. Doufáme, že Vám Brána přináší 
povzbuzení i podněty k přemýšlení a osobnímu růstu. Protože se již připravujeme na 
rok 2022, dovolujeme si Vás oslovit s prosbou o objednávku časopisu na příští rok. 
Cena Brány zůstává pro rok 2022 stejná jako v loňském roce. Hromadnou 
objednávku je třeba odeslat nejpozději do 30. 11. 2021. Obracíme se také na ty, kteří 

časopis BRÁNA dosud neodebírají, aby případnou objednávku zvážili. Přejeme Vám 
všem Boží požehnání pro další dny.  

Za ústředí a kancelář Rady Církve bratrské:  
Renáta Ulmannová, ředitelka kanceláře  
Marta Grulichová, distribuce časopisu na sbory 
(distribuce.brana@cb.cz; 777 854 731) 

 
 Narozeniny v týdnu 18. 10. - 24. 10.: Ludmila D., Eliška Č. 

  NNáámměěttyy  kk  mmooddlliittbbáámm::  

  

--  PPrroossmmee  zzaa  kkoonnssttrruukkttiivvnníí  pprrůůbběěhh  jjeeddnnáánníí  oo  sseessttaavveenníí  nnoovvéé  vvllááddyy  

--  PPrroossmmee  zzaa  ccoo  nneejjlleeppššíí  zzvvllááddnnuuttíí  ssiittuuaaccee  vv  ssoouuvviisslloossttii  ss  pprruuddkkýýmm  vvzzrrůůsstteemm  cceenn  

eenneerrggiiíí  

  
  
  
  

  
  
  
  

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