
                                                                                                 
„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  2233..  11..  22002222  
 

„A přijdou od východu i západu, od severu i jihu, a budou stolovat v Božím království."  
(L 13,29) 

  

1100::0000  NNEEDDĚĚLLNNÍÍ  BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBAA  
káže Petr Šimmer 

  

ÚÚvvaallyy::  nnáávvššttěěvvnníí  nneedděěllee  

  

  

BBoohhoosslluužžbbyy  aa  sseettkkáánníí  vv  ppřřííššttíímm  ttýýddnnuu  
  

ÚÚtteerrýý  2255..  11..  1188::3300  bbiibblliicckkéé  ssttuuddiiuumm  ((TT..  UUhheerr))  

SSttřřeeddaa  2266..  11..  1177::0000  ttrréénniinnkk  ffrriissbbeeee  

          1199::0000  sseettkkáánníí  mmllááddeežžee  

          2200::1155  mmooddlliittbbyy  oonnlliinnee  

PPáátteekk  2288..  11..  1177::0000  ddoorroosstt  

NNeedděěllee  3300..  11..    0099::1155  nneedděěllnníí  mmooddlliittbbyy  

          1100::0000  NNEEDDĚĚLLNNÍÍ  BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBAA  

                PPeettrr  JJaarreešš  

              

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. Dnes od 13:30 h. Naším hostem je br. 

kaz. Petr Šimmer, který nám rovněž poslouží kázáním v dopoledním shromáždění. 
 

 Pronájem bytu. Sbor nabízí k pronájmu 2 byty ve sborovém domě, a to v 5. patře 
3+1 (83m2) a ve 4. patře 4+1 (129m2), 2x koupelna, 2x WC. Cena pronájmu bez 
služeb, vybavení a energií je 200 Kč/m2. Délka nájmu dle dohody. Zájemci se mohou 
hlásit na sborovém e-mailu, nebo písemně nabídky vhazovat do sborových 
pokladniček do 13. 2. 2022. S případnými dotazy se obracejte na hospodáře sboru 
Alana Vejvodu. 

 
 Setkání diakonské skupinky proběhne v úterý 1. 2. 2022 od 17 h ve sborové 

klubovně v 1. patře předního domu. 
 
 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  2244..  11..  --  3300..  11..::  PPaavveell  PP..  ((sstt..)),,  JJaann  DD..  ((DDSS  MMlléékkoovviiccee)),,  MMaarriiee  HH..,,  

TToommáášš  TT..  

  

  

  

NNáámměěttyy  kk  mmooddlliittbbáámm::   
 

 Modleme se za pronásledované křesťany v tomto světě. 
 Modleme se za víru křesťanů z prostředí uprchlíků, zejména za mladé lidi, 

jejichž víra je vystavena zkoušce. 
  
  
  
  

PPŘŘÍÍSSPPĚĚVVKKYY  DDOO  OOZZNNÁÁMMEENNÍÍ::  kkaazz..  PPeettrr  JJaarreešš  ((mmaaiill::  ppeettrr..jjaarreess@@ccbb..cczz;;  nneebboo  tteell..::  222222  558800  111188))   
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