
                                                                                                 
„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  22..  44..  22002233  
  

KKvvěěttnnáá  nneedděěllee  
 

„Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v 
něho věří, měl život věčný.“ (J 3,14-15) 

 
9:15 h nedělní modlitby - vede David Janoušek 

  

1100::0000  NNEEDDĚĚLLNNÍÍ  BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBAA  
Petr Jareš 

 

ÚÚvvaallyy::  nnáávvššttěěvvnníí  nneedděěllee  

  

  

  

BBoohhoosslluužžbbyy  aa  sseettkkáánníí  vv  ppřřííššttíímm  ttýýddnnuu  
  

ÚÚtteerrýý        44..  44..  1188::3300  bbiibblliicckkéé  ssttuuddiiuumm  ((JJ..  HHaarrmmaanniinngg))  

SSttřřeeddaa            55..  44..  1166::4455  ttrréénniinnkk  ffrriissbbeeee  

          1199::1155  sseettkkáánníí  mmllááddeežžee  IInnssiigghhtt  

          2200::1155  mmooddlliittbbyy  oonnlliinnee      

PPáátteekk        77..  44..  1177::0000  VVeellkkooppáátteeččnníí  sshhrroommáážždděěnníí  ––  SSVVPP  

                DDoorroosstt  NNEENNÍÍ  

NNeedděěllee        99..  44..            99::1155  mmooddlliitteebbnníí  cchhvvííllee  ((JJ..  KKoommrrsskkoovváá))  

          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. 
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“. 

 
 Večer modliteb a chval v CB Praha - Smíchov. Proběhne také dnes 2. 4. 2023 

od 18 h ve smíchovské modlitebně, ul. Vrázova 4. Hraje skupina SouZnění. 

 
 Online modlitby za děti. Tuto neděli 2. 4. 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 4. 4. 2023 od 16:30 h ve sborové 

klubovně v 1. patře předního domu.  
  

 Velikonoční program 2023. Na Velký Pátek 7. 4. 2023 od 10 h bude 
celopražské shromáždění v Soukenické 15, v Praze 1. Kázání na téma Co je pravda? 
bude mít David Novák. Bohoslužbu bude možné sledovat také online na odkazu:  
https://cb.cz/praha1/portal/primy-prenos-nedelni-bohosluzby/ Velkopáteční 
shromáždění na Žižkově bude od 17 h, budeme slavit večeři Páně, žižkovský 
pěvecký sbor při této příležitosti zazpívá několik velikonočních písní, kázání bude mít 
Petr Jareš. Na Velikonoční neděli 9. 4. 2023 bude pravidelné shromáždění od 10 h, 
kázání bude mít Jarrod Harmaning. Online přenos u obou shromáždění bude zajištěn. 
Na Velký Pátek vyhlašuje staršovstvo půst spojený s modlitbami za duchovní 
jednotu našeho společenství v duchu modlitby Pána Ježíše z J 17. 

 
 Setkání seniorů. Proběhne ve čtvrtek 20. 4. 2023 od 14 h v malém sále.  

 
 Vzdělávací neděle s Tiborem Máhrikem. V neděli 21. 5. 2023 bude naším 

hostem bratr kazatel Tibor Máhrik z CB Ostrava. V dopoledním shromáždění nám 
poslouží kázáním. Od 14 h pak pro nás bude mít seminář na téma Vzájemné vztahy 
ve sboru. Pro zájemce bude zajištěn společný oběd.    

  
  NNaarroozzeenniinnyy  33..  44..  ––  99..  44..::  ZZddeenněěkk  WW..,,  MMaattěějj  PP..,,  MMaarrttaa  TT..  
  

  

  

NNáámměětt  kk  mmooddlliittbbáámm::  

  

MMooddlleemmee  ssee  zzaa  nnaaššee  dděěttii  aa  ssoouuččaassnnoouu  mmllaaddoouu  ggeenneerraaccii..  

  
  

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