
                                                                                                 
„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  2222..  55..  22002222  
  

„Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel.“  
(Ž 66,20)  

 

99::1155  hh  nneedděěllnníí  mmooddlliittbbyy  --  vveeddee  AA..  VVeejjvvooddaa  

  

1100::0000  NNEEDDĚĚLLNNÍÍ  BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBAA  
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. U sv. Večeře Páně podáváme 
víno v individuálních kalíšcích. Pro mladistvé a pro ty, kteří nemohou víno ze zdravotních 
důvodů, je připraven vinný mošt v kalíšcích kolem středu podnosu.  

  

99::3300  hh  BBoohhoosslluužžbbaa  vv  ÚÚvvaalleecchh::  JJaann  HHuuššeekk  

  

  

BBoohhoosslluužžbbyy  aa  sseettkkáánníí  vv  ppřřííššttíímm  ttýýddnnuu  
  

ÚÚtteerrýý  2244..  55..  1188::3300  bbiibblliicckkéé  ssttuuddiiuumm  ((JJ..  HHaarrmmaanniinngg))  

SSttřřeeddaa  2255..  55..  1177::0000  ttrréénniinnkk  ffrriissbbeeee  

          1199::0000  sseettkkáánníí  mmllááddeežžee  

          2200::1155  mmooddlliittbbyy  oonnlliinnee  

PPáátteekk  2277..  55..  1177::0000  ddoorroosstt  

NNeedděěllee            2299..  55..        99::1155  nneedděěllnníí  mmooddlliittbbyy  ((MM..  TToouuššeekk))  

          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 

 
 Podávání kávy po shromáždění. V kuchyňce je list papíru s nadpisem KÁVA, 

na který se může psát každý, kdo je ochotný připravovat kávu po nedělní 
bohoslužbě. Na věku tu nezáleží, mohou se zapojit i mládežníci.  

 
 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“. Své dary můžete zasílat rovněž na účet sboru, do zprávy pro 

příjemce, prosíme, také pište „CAMP“. 
 Pomoc uprchlíkům. Běžencům poskytujeme bezplatné ubytování. Pokud chcete 

sboru přispět na energie, můžete využít účet: 13125339/0800, variabilní symbol: 380. 
Obnos můžete případně vhodit do kasičky v obálce s nápisem Uprchlíci. 
 

  MMooddlliitteebbnníí  ssbboorroovvýý  vvííkkeenndd..  VV  tteerrmmíínnuu  99..  --  1111..  99..  22002222  zzvveemmee  ččlleennyy  ii  ppřřáátteellee  

ssbboorruu  nnaa  ssppoolleeččnnýý  MMooddlliitteebbnníí  vvííkkeenndd  ss  ttéémmaatteemm  „„KK  ččeemmuu  mměě  BBůůhh  ppoommaazzaall??““..  

UUbbyyttoovváánnii  bbuuddeemmee  vvee  SSppoorrtthhootteelluu  KKááccoovv  ((wwwwww..ssppoorrtt--hhootteell..cczz)),,  kk  ddiissppoozziiccii  jjssoouu  22  --  66  

llůůžžkkoovvéé  ppookkoojjee,,  cceennaa  bbuuddee  ppřřiibblliižžnněě  22  335500  KKčč//ooss..  ddoo  nneedděěllee  vvčč..  ppllnnéé  ppeennzzee,,  dděěttii  ddoo  33  

lleett  zzddaarrmmaa..  ZZáálloohhaa  bbuuddee  ppoolloovviinnaa  cceennyy  ss  nnáásslleeddnnýýmm  ddoobbrroovvoollnnýýmm  ddooppllaattkkeemm..  OOdd  

ppááttkkuu  ddoo  ssoobboottyy  bbyycchhoomm  ssee  cchhttěěllii  ppřřeeddeevvššíímm  ssppoolleeččnněě  mmooddlliitt..  OOdd  ssoobboottnnííhhoo  oobběěddaa  ddoo  

nneedděěllee  bbyycchhoomm  bbyyllii  pprroossttěě  „„jjeenn““  ttaakk  ssppoolluu,,  vvyyuužžiillii  mmoožžnnoossttii  

pprroocchháázzeekk//vvýýlleettůů//ssppoorrttoovváánníí  nneebboo  jjeenn  ttrráávveenníí  ssppoolleeččnnééhhoo  ččaassuu..  PPřřiihhllaaššoovváánníí  kk  vvííkkeenndduu  

aa  ddaallššíí  ddooppllňňuujjííccíí  iinnffoorrmmaaccee  bbuuddoouu  ppřřiipprraavveennyy  vv  nneejjbblliižžššíí  ddoobběě..  

  Workshop technického týmu. V neděli 5. 6. 2022 po společném shromáždění 
pořádá technický tým workshop. Budeme se zde bavit o technickém vybavení 
používaném během bohoslužeb a online přenosů. Zváni jsou stávající pracovníci, 
zájemci o tuto službu, ale i zájemci z řad veřejnosti, které jen zajímá, jak to vlastně 
funguje. Zájem o účast je třeba hlásit u Daniele Komrsky (daniel@komrska.net).  

  

  SSeettkkáánníí  sseenniioorrůů..  PPrroobběěhhnnee  vvee  ččttvvrrtteekk  22..  66..  22002222  oodd  1144  hh..  DDuucchhoovvnníí  pprrooggrraamm  

bbuuddee  mmíítt  PPeettrr  JJaarreešš..  

  

  KKřřeesstt  aa  ppřřiijjeettíí  zzaa  ččlleennkkuu..  VV  nneedděěllii  55..  66..  22002222  pprroobběěhhnnee  kkřřeesstt  MMiirriiaamm  

DDoohhnnáállkkoovvéé  aa  jjeejjíí  ppřřiijjeettíí  zzaa  ččlleennkkuu  ssbboorruu..  

  

  NNaarroozzeenniinnyy  2233..  55..  --  2299..  55..::  JJiittkkaa  KK..,,  MMiiaa  KK..,,  MMiikkuulláášš  JJ..  

  

NNáámměěttyy  kk  mmooddlliittbbáámm::  
  

Modleme se za odvahu být k dispozici lidem kolem nás i v této době a sloužit, kde je 
třeba. Ke komu nás Bůh posílá? 
Modleme se za naše duchovní i politické vedoucí, aby měli moudrost. 
  

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