
                                                                                                 
„Hojný pokoj mají ti, kdo milují tvůj Zákon, o nic neklopýtnou.“  
(Ž 119,165) 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 

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  1166..  11..  22002222  
 

„Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí." (J 1,16) 

  

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. 

  

99::3300  hh  bboohhoosslluužžbbaa  vv  ÚÚvvaalleecchh::  ččtteennéé  kkáázzáánníí  MMaarriiaa  SStteejjsskkaalloovváá  

  

  

  

  

BBoohhoosslluužžbbyy  aa  sseettkkáánníí  vv  ppřřííššttíímm  ttýýddnnuu  
  

ÚÚtteerrýý  1188..  11..  1188::3300  bbiibblliicckkéé  ssttuuddiiuumm  ((PP..JJaarreešš))  

SSttřřeeddaa  1199..  11..  1177::0000  ttrréénniinnkk  ffrriissbbeeee  

          1199::0000  sseettkkáánníí  mmllááddeežžee  

          2200::1155  mmooddlliittbbyy  oonnlliinnee  

PPáátteekk  2211..  11..  1177::0000  ddoorroosstt  

NNeedděěllee  2233..  11..    0099::1155  nneedděěllnníí  mmooddlliittbbyy  

          1100::0000  NNEEDDĚĚLLNNÍÍ  BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBAA  

                PPeettrr  ŠŠiimmmmeerr  

            1133::3300  sseemmiinnáářř::  PPřříímmlluuvvnnáá  mmooddlliittbbaa  
                PPeettrr  ŠŠiimmmmeerr  

                  

  

    

DDaallššíí  oozznnáámmeenníí  aa  iinnffoorrmmaaccee  

  

 Odkaz na nedělní bohoslužby online: https://bit.ly/ytzizkov  
 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 možné 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. 
 

 Sbírka na English Camp 2022. V termínu 2. - 9. 7. 2022 plánujeme uspořádání 
English Campu. Prosíme o modlitby za tuto akci. English Camp lze podpořit také 
finančně. Prosíme, abyste případné finanční dary do kasiček vhazovali v obálkách 
s nápisem „CAMP“.  

 
 Seminář na téma Přímluvná modlitba. Plánujeme na neděli 23. 1. 2022 od 

13:30 h. Naším hostem bude br. kaz. Petr Šimmer, který nám rovněž poslouží 
kázáním v dopoledním shromáždění. 

 
 Setkání seniorů. Plánujeme na čtvrtek 10. 2. 2022 od 14 h. Naším hostem bude 

bratr kazatel Vít Hlásek. Promluví o tématu Dva týdny archeologem ve svaté 

zemi. 
 

 Seminář o manželství. 20. 2. 2022 ve 14:20 h se v našem sboru uskuteční 
interaktivní seminář Šťastné manželství, Jak na to, a jde to vůbec 
…?  Praktický seminář o budování vztahů. Seminář povedou manželé Grohmanovi z 
Odboru pro manželství a rodinu Církve bratrské. Zvány jsou všechny generace 
(manželské páry, snoubenci či nesezdané páry). Pro zájemce plánujeme i společný 
oběd. Počet je omezen. Bližší informace a přihlášení u Lukáše Dezorta 
(lukas.d@email.cz, 777252454). 

 
 Výroční členské shromáždění. Je plánováno na neděli 27. 3. 2022 od 15 h. 

  

  NNaarroozzeenniinnyy  vv  ttýýddnnuu  1177..  11..  --  2233..  11..::  VVěěnncceessllaavvaa  SS..    

  

  NNáámměěttyy  kk  mmooddlliittbbáámm::    
 

Modleme se za lidi, kteří zažívají velkou nespravedlnost. 
Modleme se za lidi na okraji společnosti, kteří touží po důstojném životě. 
Modleme se, aby církev odrážela Boží velkorysost, milost, štědrost a spravedlnost.  

  
  
  
  

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