
                                                                                                 
„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  2266..  66..  22002222  
  

  
„Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám 

odpočinout.“ (Mt 11,28) 
 

99::1155  hh  nneedděěllnníí  mmooddlliittbbyy  --  vveeddee  EE..  HHaannuuššoovváá  

  

1100::0000  NNEEDDĚĚLLNNÍÍ  BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBAA  
Jarrod Harmaning 

  

99::3300  hh  bboohhoosslluužžbbaa  vv  ÚÚvvaalleecchh::  PPeettrr  JJaarreešš  

  

  

  

  

BBoohhoosslluužžbbyy  aa  sseettkkáánníí  vv  ppřřííššttíímm  ttýýddnnuu  
  

ÚÚtteerrýý  2288..  66..  1188::3300  bbiibblliicckkéé  ssttuuddiiuumm  ((PP..  JJaarreešš))  

NNeedděěllee  33..  77..    1100::0000  NNEEDDĚĚLLNNÍÍ  BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBAA  

                JJiiřříí  SSeeddllááččeekk  

                  

  

  

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 

 
 

 

 
 
 
 

 Prázdninový režim. V neděli odpadají ranní modlitební chvíle, besídka, a rovněž 
nebudou videopřenosy bohoslužeb. Bude pouze audiopřenos a audiozáznam. 
Neorganizuje se rovněž podávání kávy po shromáždění. Úterní biblické hodiny se 
budou konat od 18:30 h. V červenci ve sboru v Soukenické 15, Praha 1. V srpnu na 
Žižkově. Přenosy biblických hodin přes ZOOM zajišťovány nebudou. Středeční 
online modlitební chvíle pokračují i o prázdninách. Dále odpadají: Setkání na 
Střížkově, schůzky mládeže a dorostu. 

  

  NNaarroozzeenniinnyy  2277..  66..  --  33..  77..::  EEvvaa  HH..,,  TToommáášš  HH..,,  ZZddeenněěkk  NN..,,  PPaavvllaa  BB..  

  

  

  

NNáámměěttyy  kk  mmooddlliittbbáámm::  
 
Modleme se za dobrý průběh sborových akcí o prázdninách (English Camp, tábor 
dorostu, akce mládeže, sborová dovolená). 
 
Modleme se za ochranu všech členů a dětí v průběhu prázdnin.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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