
                                                                                                 
„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  1199..  33..  22002233  
  

ČČttvvrrttáá  nneedděěllee  ppoossttnníí  --  LLaaeettaarree  
 

„Radujte se s dcerou jeruzalémskou a jásejte nad ní všichni, kdo ji milujete!“ (Iz 66,10) 
 

9:15 h nedělní modlitby - vede Josef Vošahlík 

  

1100::0000  NNEEDDĚĚLLNNÍÍ  BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBAA  
Petr Jareš 

 
Svatá Večeře Páně je slavností Kristovy církve, která křesťanům zpřítomňuje Kristovu smrt za 
lidské hříchy. Připomínáme si při ní, že žijeme z Boží milosti a Ježíš Kristus je naším 
Zachráncem a Pánem. K účasti na této slavnosti jsou zváni všichni členové Církve bratrské a 
jiných křesťanských církví, kteří žijí ve smíření s Bohem i s lidmi. U sv. Večeře Páně podáváme 
víno v individuálních kalíšcích. Pro mladistvé a pro ty, kteří nepijí víno ze zdravotních nebo 
jiných důvodů, je připraven vinný mošt v kalíšcích na kratších stranách podnosu. 
  

99::3300  hh  bboohhoosslluužžbbaa  vv  ÚÚvvaalleecchh::  JJaann  HHuuššeekk  

  

  

BBoohhoosslluužžbbyy  aa  sseettkkáánníí  vv  ppřřííššttíímm  ttýýddnnuu  
  

ÚÚtteerrýý        2211..  33..  1188::3300  bbiibblliicckkéé  ssttuuddiiuumm  ((PP..  JJaarreešš))  

SSttřřeeddaa            2222..  33..  1166::4455  ttrréénniinnkk  ffrriissbbeeee  

          1199::1155  sseettkkáánníí  mmllááddeežžee  IInnssiigghhtt  

          2200::1155  mmooddlliittbbyy  oonnlliinnee      

ČČttvvrrtteekk        2233..  33..  1188::0000  sscchhůůzzee  ssttaarrššoovvssttvvaa  

PPáátteekk        2244..  33..  1177::0000  ddoorroosstt  

NNeedděěllee        2266..  33..            99::1155  mmooddlliitteebbnníí  cchhvvííllee  ((TT..  HHaannuušš))  

          1100::0000  NNEEDDĚĚLLNNÍÍ  BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBAA  

                PPeettrr  JJaarreešš  

          1155::0000  VVýýrrooččnníí  ččlleennsskkéé  sshhrroommáážždděěnníí  

                

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“. 

 
 40 dní s Biblí. Již tradiční předvelikonoční akce 40 dní s Biblí začíná ve středu 1. 

března. Letos je věnována tématu Tváří v tvář Nepřemožitelnému, na základě 
textů z proroka Izajáše. Rozpisy denních čtení jsou k dispozici na pultu v hale. 
Textům z Izajáše se budeme věnovat také v rámci nedělních kázání počínaje příští 
nedělí.  

 
 Změna času. V noci ze soboty 25. 3. na neděli 26. 3. 2023 se mění zimní čas na 

letní. Ve 2:00 se hodinové ručičky posunou na 3:00, tj. o hodinu dopředu. 
 
 Výroční členské shromáždění. Proběhne v neděli 26. 3. 2023 od 15 h. 

 

 Sborová dovolená 2023. V Zámku Jindřichovice 13. - 18. 8. 2023. Termín může 
být ještě rozšířen o dny 11. - 12. 8., nebo 19. 8., v závislosti na termínech svateb na 
zámku. Přihlásit se lze do 31. 3. 2023 zapsáním do tabulky na nástěnce v hale.    

  
  NNaarroozzeenniinnyy  2200..  33..  --  2266..  33..::  EEvveellíínnaa  JJooyy  PP..,,  JJaannaa  VVyy..,,  PPeettrr  JJáá..,,  DDaavviidd  SS..  

  
  

  

NNáámměětt  kk  mmooddlliittbbáámm::  

  

MMooddlleemmee  ssee  zzaa  sslluužžbbuu  hhuuddbboouu  aa  zzppěěvveemm  vv  ccíírrkkvvii..  
  
  
  

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