
                                                                                                 
„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  44..  1122..  22002222  
DDrruuhháá  nneedděěllee  aaddvveennttnníí  

  

„ … napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. " (L 21,28) 
 

99::1155  hh  nneedděěllnníí  mmooddlliittbbyy  --  vveeddee  JJiittkkaa  KKoommrrsskkoovváá  

  

1100::0000  NNEEDDĚĚLLNNÍÍ  BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBAA  
Jarrod Harmaning 

  

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

  

  

BBoohhoosslluužžbbyy  aa  sseettkkáánníí  vv  ppřřííššttíímm  ttýýddnnuu  
  

ÚÚtteerrýý  66..  1122..  1188::3300  bbiibblliicckkéé  ssttuuddiiuumm  ((JJ..  HHaarrmmaanniinngg))  

SSttřřeeddaa  77..  1122..  1166::4455  ttrréénniinnkk  ffrriissbbeeee  

          1199::1155  sseettkkáánníí  mmllááddeežžee  

          2200::1155  mmooddlliittbbyy  oonnlliinnee  

ČČttvvrrtteekk  88..  1122..  1144::0000  sseettkkáánníí  sseenniioorrůů  ((hhoosstt::  RR..  HHaarrtt))  

PPáátteekk  99..  1122..  1177::0000  ddoorroosstt  

NNeedděěllee            1111..  1122..        99::1155  nneedděěllnníí  mmooddlliittbbyy  ((TT..  HHaannuušš))  

          1100::0000  NNEEDDĚĚLLNNÍÍ  BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBAA  

                PPeettrr  JJaarreešš  

                SSvvaattáá  vveeččeeřřee  PPáánněě  

  

  

  

  

  

  

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 modlitby ve 20:15 h: https://bit.ly/onlinemodlitby 
 Káva po shromáždění. Po shromáždění se podává káva v malém sále. 

 
 Setkání seniorů. Proběhne ve čtvrtek 8. 12. 2022 od 14 h. Naším hostem bude br. 

kazatel Robert Hart, promluví na téma: František Urbánek. 
 

 Setkání diakonské skupinky proběhne v úterý 13. 12. 2022 od 16:30 h ve 
sborové klubovně v 1. patře předního domu. Rády bychom oslovily ty, kterým leží na 

srdci péče o naše potřebné a modlitby za ně. V současné době se nás pravidelně 
schází 4-5 a chtěly bychom naše řady rozšířit.  Pokud máte zájem připojit se k naší 
diakonské skupince, můžete kontaktovat s. Jitku Komrskovou nebo s. Štěpánku 
Jeřábkovou. 

 
 Setkání generací. V neděli 18. 12. 2022 po shromáždění se bude konat další 

setkání generací se společným obědem.  

  

  NNaarroozzeenniinnyy  55..  1122..  --  1111..  1122..::  IIlloonnaa  KK..,,  LLiibboorr  NN..,,  JJaann  KK..  ((ÚÚvvaallyy)),,  MMaarrttiinn  VV..,,  MMiicchhaaeellaa  

KK..  

  

  
NNáámměětt  kk  mmooddlliittbbáámm::  

  

MMooddlleemmee  ssee  zzaa  bbrraattrryy  aa  sseessttrryy,,  kktteeřříí  nneemmoohhoouu  cchhooddiitt  ddoo  sshhrroommáážždděěnníí  kkvvůůllii  ssvvýýmm  

zzddrraavvoottnníímm  ppoottíížžíímm..  

  
  
  
  
  
  
  

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