
                                                                                                 
„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  2255..  99..  22002222  
  

  
„ Všechnu 'svou starost vložte na něj', neboť mu na vás záleží. “ (1P 5,7) 

 

99::1155  hh  nneedděěllnníí  mmooddlliittbbyy  --  vveeddee  JJ..  DDoohhnnáálleekk  

  

1100::0000  NNEEDDĚĚLLNNÍÍ  BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBAA  
Jarrod Harmaning 

 
  

99::3300  hh  bboohhoosslluužžbbaa  vv  ÚÚvvaalleecchh::  PP..  JJaarreešš  --  SSVVPP  

  

  

  

  

BBoohhoosslluužžbbyy  aa  sseettkkáánníí  vv  ppřřííššttíímm  ttýýddnnuu  
  

ÚÚtteerrýý  2277..  99..  1188::3300  bbiibblliicckkéé  ssttuuddiiuumm  ((PP..  JJaarreešš))  

SSttřřeeddaa  2288..  99..  1188::0000  sseettkkáánníí  mmllááddeežžee  

          2200::1155  mmooddlliittbbyy  oonnlliinnee  

PPáátteekk  3300..  99..  1177::0000  ddoorroosstt  NNEENNÍÍ  

NNeedděěllee              22..  1100..        99::1155  nneedděěllnníí  mmooddlliittbbyy  ((VV..  HHaannuušš))  

          1100::0000  NNEEDDĚĚLLNNÍÍ  BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBAA  

                NNeedděěllee  ddííkkůůvvzzddáánníí  

                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 

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

 
 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. Jan Asszonyi. Pokračovat budeme méně formálním programem po společném 
obědě. V úterý 15. 11. 2022 v 18:30 h nás navštíví synodní kurátor ČCE, br. Ing. 
Jiří Schneider, který pro nás bude mít přednášku. 

 
 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.   

 

  

  

  

  NNaarroozzeenniinnyy  2266..  99..  ––  22..  1100..::  PPeettrraa  FF..,,  JJaannaa  NN..  ((ŽŽiižžkkoovv)),,  LLuukkáášš  TT..  

  

  

  

  

  

  

NNáámměěttyy  kk  mmooddlliittbbáámm::  

  
Modleme se za všechny lidi postižené válkou (nejen na Ukrajině). 

 
Modleme se za nové duchovní probuzení v našich sborech, všude tam, kde je ho 
zapotřebí. 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

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