
                                                                                                 
„Stále se radujte, v modlitbách neustávejte.“ (1Te 5,16-17) 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

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  2299..  11..  22002233  
  

„Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se 
nad tebou jeho sláva.“ (Iz 60,2) 

 
9:15 h nedělní modlitby - vede Pavel Průša 

  

1100::0000  NNEEDDĚĚLLNNÍÍ  BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBAA  
Petr Jareš 

 
  

ÚÚvvaallyy::  nnáávvššttěěvvnníí  nneedděěllee  

  

  

BBoohhoosslluužžbbyy  aa  sseettkkáánníí  vv  ppřřííššttíímm  ttýýddnnuu  
  

ÚÚtteerrýý  3311..  11..  1188::3300  bbiibblliicckkéé  ssttuuddiiuumm  ((JJ..  HHaarrmmaanniinngg))  

SSttřřeeddaa      11..  22..  1166::4455  ttrréénniinnkk  ffrriissbbeeee  

          1199::1155  sseettkkáánníí  mmllááddeežžee  IInnssiigghhtt  

          2200::1155  mmooddlliittbbyy  oonnlliinnee      

ČČttvvrrtteekk      22..  22..  1188::0000  sscchhůůzzee  ssttaarrššoovvssttvvaa  

PPáátteekk      33..  22..  1177::0000  ddoorroosstt  NNEENNÍÍ  

NNeedděěllee      55..  22..            99::1155  mmooddlliitteebbnníí  cchhvvííllee  ((LL..  DDoohhnnáállkkoovváá))  

          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 modlitby ve 20:15 h: https://bit.ly/onlinemodlitby  
 Káva po shromáždění. Po shromáždění se podává káva v malém sále. 
 
 Sbírka na English Camp 2023. Také letos plánujeme v červenci pořádání English 

Campu, který je určen především pro účastníky kurzů angličtiny a pozvané přátele. Ze 
sboru se účastní ti, kteří se podílejí na organizaci a zabezpečení této misijní akce. 
Staršovstvo proto znovu vyhlašuje finanční sbírku, začínající dnešní nedělí a trvající 
průběžně až do léta. Prosíme ty, kteří jsou ochotni tuto akci finančně podpořit, aby 
své příspěvky vhodili do sborových kasiček v obálce označené "CAMP". Dar lze zaslat i 
na účet sboru, do zprávy pro příjemce, prosíme, rovněž napište „CAMP“. 

 

 Vzdělávací neděle s Tiborem Máhrikem - změna programu. Dnes 29. 1. 2023 
měl být naším hostem bratr kazatel Tibor Máhrik z CB Ostrava. Bratr bohužel náhle 
onemocněl, a tak nemůže být mezi námi. Původně plánovaný odpolední seminář tedy 
odpadá. Pro přihlášené je však stále zajištěn společný oběd v restauraci „U tří 
trojek“ v Roháčově ulici. Chvíle po obědě můžeme využít k neformálním rozhovorům 
v modlitebně apod. 

 
 Konference Evangelizace Update. V sobotu 11. února 2023 od 9:30 do 17 h 

proběhne v modlitebně CB Pardubice, ul. Lonkova 512, konference o evangelizaci 
Evangelizace Update. Přihlášky nejpozději do 29. 1. 2023 prostřednictvím online 
formuláře. Odkaz zde: https://forms.gle/4GkfqQmzt68Qx9AD8. Účastnický poplatek 
390,- Kč/osoba (zahrnuje též lehký oběd a občerstvení) uhraďte, prosíme, současně s 
odesláním přihlášky na účet RCB č. 1938904339/0800, VS 110223. Do zprávy pro 
příjemce uveďte „Konference 7Z + Vaše jméno“ (v případě hromadné platby za více 
účastníků uveďte jméno zástupce a úplný seznam účastníků zašlete na 7Z@cb.cz). 

 
 Setkání seniorů. Ve čtvrtek 23. 2. 2023 (!) od 14 h proběhne další setkání seniorů 

v malém sále. Naším hostem bude bratr kazatel Pavel Černý, který promluví na téma 
Kde je Bůh, když to bolí? 

  
  NNaarroozzeenniinnyy  3300..  11..  --  55..  22..::  TToommáášš  TT..,,  LLeeaa  KK..,,  KKoorrnnéélliiee  VV..,,  EEvvaa  JJaa..,,  JJaann  DDvv..,,  DDaaggmmaarr  

FFii..,,  JJaakkuubb  JJaa..,,  ZZddeenněěkk  MM..  
  

  

  

NNáámměěttyy  kk  mmooddlliittbbáámm::  

  

MMooddlleemmee  ssee  zzaa  vvýýkkoonn  ffuunnkkccee  nnoovvěě  zzvvoolleennééhhoo  pprreezziiddeennttaa  ČČRR..  

  

MMooddlleemmee  ssee  zzaa  ttyy,,  kkddoo  ppeeččuujjíí  oo  ddlloouuhhooddoobběě  nneemmooccnnéé  ččlleennyy  rrooddiinnyy..  

  
  
  
  
  

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