
Den: 14. 1. 2018   

Služba: Richard Šípek    

Kazatel: Petr Pokorný   

Varhaník: Jiří Bednář   

Kapela:                Tomáš Hrubý – kytara   

Učitel nedělky:  Iva Šípková   

Písně: 161,1 150 Sv355 198 Sv 156 611 487   

1. čtení 
2. čtení 

Jan 2, 2-11 
Jan 6, 25 

  

Účast:  Z toho ….. …dětí  

Sbírka:    

 
1. Děkujeme za vedení bohoslužeb bratru Petru Pokornému. Za doprovod bratřím Jiřímu Bednářovi a 

Tomáši Hrubému. Za vedení NŠ Ivce Šípkové. 
2. Příští neděli budou bohoslužby s VP a povede je Matěj Opočenský.  
3. V týdnu proběhne tento sborový program: 

- V úterý: od 16.00 setkání konfirmandů a od 20.00 třicátníků u Bartošků (Čajkovského 8, Praha 3) 
- Ve středu: 15.30 biblická hodina pro dospělé a od 17.00 pro mladší děti. 
- Ve čtvrtek od 14.00 setkání seniorů a od 20.00 schůze staršovstva. 

4. Poděkování za salár v roce 2017. Podle neoficiálních odhadů jsme mezi sebou vybrali přes 300 000,-. 
Celkové vyúčtování budeme znát během ledna a daňová potvrzení budou připravena v jeho druhé polovině. 
Omluvte prosím toto zpoždění.) 
5. Vyšlo lednové číslo Sborového dopisu Katakomby. Můžete si jej vyzvednout. 
6. Na posledním staršovstvu jsme se bavili o pozici pastorační pracovnice. Shodli jsme se, že bychom rádi, 
aby tato pozice ve sboru nezanikla. Začali jsme proto jednat s Kristinou Camidge, která se nedávno 
přistěhovala do Vršovic a začala navštěvovat bohoslužby. Nabídka se jí zalíbila a projevila o ni zájem. Pro 
některé z vás možná Kristina bude známou tváří, v minulosti již vršovické bohoslužby navštěvovala. Nyní 
čekáme ji seniorátní výbor a synodní rada pověří touto činnosti. Nastoupila by začátkem února. Náplň práce 
by byla podobná jako u Martiny. Jsme moc rádi, že nabídku přijala a těšíme se na spolupráci. V únorových 
katakombách by se Vám blíže představila. 
7. Můžete si zakoupit Hesla JB pro rok 2018 za 40,-. Také Evangelický kalendář 100,- a Na každý den za 
94,-. – něco z toho již není. Mohl by ses zeptat Emila Vebera, nebo spíš Věry Adamcové? Kdyby tam nebyli 
tak ohlaš jen hesla JB. 
8. Upozorňujeme na lednové nedělní koncerty vážné hudby, které budou probíhat ve strašnickém sboru. 14. 

21. a 18. 1. od 17.00. 
9. Pražská mládež nás zve na tradiční benefiční ples nejen evangelické mládeže, Báječný bál. Bude se konat 

19. 1. od 19:00 v KC Zahrada. 
10. Má někdo něco k ohlášení? 
11. Narozeniny v týdnu oslaví: sestry Miluše Karpíšková, Eva Opočenská, Olga Mielniková a bratr Marek 
Šilar. Přejeme jí hojnost Božího požehnání a vybrali jsme jí tyto verše:……………. 
12. Sbírka minulé neděle činila ………………(bylo to přes 2000…),- a byla věnována potřebám sboru. 
Dnešní sbírka je také určena sborovým potřebám. Děkujeme Vám za vaše dary. 
13. Po bohoslužbách jste zváni ke kávě, čaji a k rozhovorům. Můžete si také prohlédnout výstavu obrazů 
Čas dětí od Martina Peroutky. Vykonáme sbírku. 


