
                                                                                                 
„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  55..  22..  22002233  
  

„Vždyť ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé 
velké slitování.“ (Da 9,18) 

 
9:15 h nedělní modlitby - vede Lída Dohnálková 

  

1100::0000  NNEEDDĚĚLLNNÍÍ  BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBAA  
Petr Jareš 

 
  

ÚÚvvaallyy::  nnáávvššttěěvvnníí  nneedděěllee  

  

  

BBoohhoosslluužžbbyy  aa  sseettkkáánníí  vv  ppřřííššttíímm  ttýýddnnuu  
  

ÚÚtteerrýý    77..  22..  1188::3300  bbiibblliicckkéé  ssttuuddiiuumm  ((PP..  JJaarreešš))  

SSttřřeeddaa        88..  22..  1166::4455  ttrréénniinnkk  ffrriissbbeeee  ((tteeoorreettiicckkýý))  

          1199::1155  sseettkkáánníí  mmllááddeežžee  IInnssiigghhtt  

          2200::1155  mmooddlliittbbyy  oonnlliinnee      

PPáátteekk  1100..  22..  1177::0000  ddoorroosstt  NNEENNÍÍ  

NNeedděěllee  1122..  22..            99::1155  mmooddlliitteebbnníí  cchhvvííllee  ((LL..  NNoovváákk))  

          1100::0000  NNEEDDĚĚLLNNÍÍ  BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBAA  

                JJaarrrroodd  HHaarrmmaanniinngg  

              

  

  

  

  

  

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“. 

 

 Online modlitby za děti. Tuto neděli 5. 2. 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 diakonské skupinky proběhne v úterý 7. 2. 2023 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 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? 

 
 Úmrtí bratra Jana Dostála. Ve středu 21. 12. 2022 odešel do nebeského domova 

náš bratr Jan Dostál. 
 

 Výroční členské shromáždění. Proběhne v neděli 26. 3. 2023 od 15 h. 

  
  NNaarroozzeenniinnyy  66..  22..  --  1122..  22..::  JJaann  TT..,,  DDaavviidd  WW..,,  KKaatteeřřiinnaa  GG..,,  AAnnnnaa  DD..,,  RRuutt  HH..,,  RRuutthh  JJ..  
  

  

  

NNáámměěttyy  kk  mmooddlliittbbáámm::  

  

MMooddlleemmee  ssee  zzaa  ppoottěěššeenníí  vvššeecchh,,  kkddoo  ttrruucchhllíí  nnaadd  ooddcchhooddeemm  ssvvýýcchh  bbllíízzkkýýcchh..  

  

MMooddlleemmee  ssee  zzaa  ttyy,,  kkddoo  ttrrppíí  ppssyycchhiicckkýýmmii  oonneemmooccnněěnníímmii..  
  
  
  

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