Další oznámení a informace

„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
místopředseda staršovstva Pavel Průša
hospodář Alan Vejvoda
správce domu – Jana Nováková

Sborové oznámení

tel. 222 580 118
tel. 737 228 110
tel. 737 228 135
tel. 604 222 225

o pravidelných a mimořádných setkáních a další informace

NEDĚLE 2. 10. 2022
Neděle díkůvzdání

„Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm.“ (Ž 145,15)
9:15 h nedělní modlitby - vede V. Hanuš

10:00 NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA
Petr Jareš

9:30 h bohoslužba v Úvalech: čtené kázání – M. Stejskalová

Bohoslužby a setkání v příštím týdnu
Úterý
Středa

4 . 10.
5 . 10.

Čtvrtek
Pátek
Neděle

6 . 10.
7 . 10.
9 . 10.

18:30
16:45
19:15
20:15
18:00
17:00
9:15
10:00

biblické studium (J. Harmaning)
trénink frisbee
setkání mládeže
modlitby online
schůze staršovstva
dorost
nedělní modlitby (A. Vejvoda)
NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA

Petr Jareš






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
Káva po shromáždění. Po skončení shromáždění se podává káva v malém sále.

 Online modlitby za děti. Tuto neděli 2. 10. od 20:15 h se budou přes ZOOM
konat online modlitby za děti a práci s nimi. Jste srdečně zváni. Odkaz zde:
https://bit.ly/modlitbes
 Setkání seniorů. Plánujeme na čtvrtek 13. října 2022 od 14 h. Duchovní
program na téma Modlitba při nemoci bude mít P. Jareš.
 Denní čtení 2023. Je již k zakoupení u knižního pultu. Cena jednoho výtisku 65 Kč.
 Výročí vzniku žižkovského sboru. V neděli 6. 11. 2022 si připomeneme 120.
výročí založení žižkovského sboru. Naším hostem v dopoledním shromáždění bude br.
kaz. Mgr. Jan Asszonyi. Pokračovat budeme méně formálním programem po
společném obědě. V úterý 15. 11. 2022 v 18:30 h pro nás bude mít přednášku
synodní kurátor ČCE, br. Ing. Jiří Schneider.
 Členské shromáždění. V neděli 16. 10. 2022 po skončení bohoslužby proběhne
krátké členské shromáždění, kde bychom odhlasovali delegáta sboru a náhradníka
delegáta pro Společnou konferenci CB 19. 11. 2022 v Bratislavě.
 Narozeniny 3. 10. – 9. 10.: Renata V., Bohuslava V., Vojtěch K., Milan P., Jana H.,
Sára S.
 Sdělení o časopisu Brána: Vážení bratři a sestry, srdečně Vás zdravíme z ústředí
Církve bratrské. Již 5 let 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 2023, dovolujeme si Vás oslovit s prosbou o objednávku časopisu na příští rok.
Cena Brány pro rok 2023 musela být navýšena v důsledku výrazně vyšších nákladů na
vydání. Hromadnou objednávku je třeba odeslat nejpozději do 30. 11. 2022.
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
Náměty k modlitbám:




Děkujme za všechny dary, kterými nás Pán Bůh zahrnuje.
Prosme za všechny lidi ve světě, kteří trpí nedostatkem potravy a dalších
nezbytných životních potřeb.
Prosme za zdar práce všech organizací, které pomáhají všelijak potřebným a
strádajícím lidem (např. Krmte hladové, Člověk v tísni, Diakonie CB).

PŘÍSPĚVKY DO OZNÁMENÍ: kaz. Petr Jareš (mail: petr.jares@cb.cz; nebo tel.: 222 580 118)

