„Panovníku, ujal ses mých sporů, vykoupil jsi můj život.“ (Pláč 3,58)
______________________________________________________________________________________________
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Sborové oznámení

Další oznámení a informace
➢ Nedělní bohoslužby online:
https://www.youtube.com/channel/UC-ub9HqfRNGxb1_AOXsGb-g
➢ Sborová kavárna online (po skončení přenosu bohoslužby):
https://zoom.us/j/3052652720?pwd=VWloM0dmZnNERVRjUngwWlg3SHVQdz09#success

➢ Biblické hodiny online:
https://zoom.us/j/94706306194?pwd=NXNOREJ4dW1hOEgyNVpKK2o5R2tvQT09
➢ Úterní modlitební setkání:
https://zoom.us/j/98275423045?pwd=eEwxODlDNUM0Ym8zcUt2VmlSblY4dz09
➢ Besídka: Pro děti je k dispozici online Zoom setkávání. Učitelé jsou připraveni vždy
v neděli v 9:30 hodin.

o pravidelných a mimořádných setkáních a další informace

NEDĚLE 2.5.2021
Cantate (Zpívejte Pánu píseň novou – Žalm 98,1)

„Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci.“ (Žalm 98,1)

10:00 NEDĚLNÍ ONLINE BOHOSLUŽBA
kazatel Petr Jareš

➢ Režim sboru od neděle 16.5.2021
Od neděle 16.5. (včetně) bude možno účastnit se shromáždění s těmito hyg.
podmínkami: 2m rozestupy (kromě členů jedné domácnosti), použití respirátoru
FFP2, KN95 nebo chirurgické roušky, dezinfekce rukou při vstupu.
Účast necháváme na zvážení každého. Ty, kdo se necítí dobře, prosíme, aby využili
online přenosu. Staršovstvo doporučuje před účastí na bohoslužbě antigenní test.
Společný zpěv již není zakázán, ovšem možný je jen s nasazenou ochranou úst.
Fungování besídky ještě bude upřesněno.
Online nedělní přenosy i následná internetová kavárna pokračují i nadále.
Ranní modlitební chvilky ani káva po shromáždění se zatím nekonají.
Shromáždění v Úvalech bude umožněno za stejných hyg. podmínek taktéž od
neděle 16.5.2021. Setkání na Střížkově se zatím nekonají.

Bohoslužby a setkání v příštím týdnu
Pondělí

3.5.

20:00

mládež online

Úterý

4.5.

20:15

modlitební setkání online

Středa

5.5.

18:30

biblické studium online

kazatel Petr Jareš
Pátek

7.5.

17:00

dorost online

Neděle

9.5.

9:00

celocírkevní bohoslužba online

Biblické hodiny se konají nadále online. Taktéž angličtina.
Schůzky mládeže a dorostu staršovstvo doporučuje buďto online nebo venku.
➢ Příští neděli 9.5.2021 proběhne další celocírkevní online bohoslužba. Bude
přenášena ze sboru CB Praha 13. Začne v 9:00 hodin. U nás bohoslužba nebude.
Besídka v tuto neděli začne již v 8:30 hodin.

➢ Letní sborovou dovolenou letos plánujeme v termínu 13.-20.8.2021. Stejně jako
loni bychom byli ubytováni v Zámku Jindřichovice. K účasti na sborové dovolené se
můžete přihlásit prostřednictvím formuláře, který naleznete na našem webu.
➢ Letní tábory s angličtinou. Děti ve věku 12-15 let a mladí dospělí ve věku
15-25 se mohou přihlašovat na letní tábory s angličtinou pořádané Scripture
Union. Více informací na http://su-czech.org/paseky

z CB Praha 13

➢ Hledáme nového koordinátora kurzu angličtiny (od září 2021). Pokud by někoho
tato služba oslovila, může se obrátit pro bližší informace na kaz. P. Jareše.

kazatel David Novák

➢ Narozeniny 3.5.-9.5.: Eva Po., Adam S.
➢ Potřeby, za které se ve sboru modlíme:
Prosíme za nového vedoucího angličtiny. Za nejstarší a nemocné mezi námi.
PŘÍSPĚVKY DO OZNÁMENÍ: kaz. Michal Žemlička (mail: michal.zemlicka@cb.cz; nebo tel.: 608427757)
AKTUALIZACE WEBU: ses. Petra Fausová (mail: petafausova@seznam.cz nebo tel.: 728324910). Pro Sbor CB Praha 3 MŽ/oz2021-04-25

