Program na březen a duben 2018
4.3.2018

9.30

bohoslužby s dětmi - „postní plátno“

káže Matěj Opočenský

7.3.2018

19.00

ekumenické bohoslužby Pavel Bačo, Karel Müller
a Matěj Opočenský

U Sv. Ignáce na Karlově
náměstí

11.3.2018

9.30 a 10.30

bohoslužby s výročním sborovým shromážděním

káže Matěj Opočenský

15.3.2018

14.00

setkání seniorů

15.3.2018

20.00

schůze staršovstva

16.3.2018

10.00

setkání nejmenších dětí

16.–17.3.2018

Pá 17.00–21.00
výroba biblických postaviček
so 8.30–17.00

ve sboru Žižkov I.

18.3.2018

9.30

bohoslužby s VP

káže Karel Müller

20.3.2018

16.00

setkání konﬁrmandů

20.3.2018

20.00

setkání třicátníků čteme knihu Exodus

Pašijový týden a začátek velikonočního období
25.3.2018

9.30

Květná neděle bohoslužby s VP

27.3.2018

16.00

setkání konﬁrmandů

28.3.2018

13.30

biblická hodina ve Fokus Praha

Karlín

29.3.2018

18.00

bohoslužby s VP na Zelený čtvrtek kolem stolu

Tulská

30.3.2018

9.30

bohoslužby s VP na Velý pátek spoečně s žižkovskými sbory

Betlémská kaple,
Prokopova 4, Praha 3

1.4.2018

9.30

velikonoční bohoslužby s VP

káže Matěj Opočenský

8.4.2018

9.30

bohoslužby s dětmi

káže Matěj Opočenský

víkendový výjezd s dětmi a rodiči

Hojsova Stráž (?)

13.–15. 4. 2018 pá-ne

Pravidelná setkání v týdnu
podle domluvy (Út/Čt/Pá)

10.00 setkání nejmenších dětí

sudá úterý

16.00 setkání konﬁrmandů a starších dětí

3. úterý

20.00 „setkání třicátníků po bytech“

středa

15.30 biblická hodina pro dospělé

středa

17.00 biblická hodina pro děti

3. středa

13.30 bilická ve Fokus Praha

4. čtvrtek

14.00 setkání seniorů

4. čtvrtek

20.00 schůze staršovstva

pátek

10.00 bohoslužby v domově pro seniory „ve Vršovickém zámečku“

káže Matěj Opočenský

RADUJME SE
VŽDY SPOLEČNĚ
OSLAVY 100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

Před sto lety v roce 1918 na generálním sněmu zástupci českých
moravských evangelických církví augsburského a helvetského vyznání
a mo
yzn
nání
založili
církev evangelickou. Letos si připomeneme
založžili Českobratrskou
Č
eneme toto
církev významné výročí čtyřdenním celocírkevním
sjezdem
pro
o naši cí
vním sjezde
em
(rozšířeným tradičním sjezdem mládeže) v centru Pardubic.
Pardubic.

PROTO
PRO
T O HLED
HLEDÁME
ÁME DOBROVOLNÍKY
DOBRO V OLNÍK
O
Y

CO
C
O VÁS
VÁ S Č
ČEKÁ?
EK Á?

V našem týmu rádi přivítáme spolehlivé a přátelské
každýý, kdo je ochotný
lidi. Je doo něj srdečně zván každý,
s čas oslavám 100. výročí vzn
niku ČCE.
věnovat svůj
vzniku

Aby toto vše pr
probíhalo
robíhalo hladce, jsou nepostradatelní
nepostrad
datelní
dobrovolní spo
olupracovníci, kteří budou: dop
provázet
spolupracovníci,
doprovázet
pom
máhat na workshopech, ukazovat
vat
účinkující, pomáhat
mace
návštěvníkům cestu, zprostředkovávat informace
o programu a dělat
d
další řadu činností, které dotvoří
atmoosféru slavností.
celkovou atmosféru

27. – 30. ZÁŘÍ 2018
Centrum P
Pardubic
ardubic (konferenční centrum
m
Ideon, P
Pernštýnské
e
ernštýnské
náměstí, Krajská kni
knihovna,
ihovna,
Bubeníko
ovy sady a další místa).
Bubeníkovy

PŮJDETE
PŮ
JDETE DO TOHO
T OHO S NÁMI?

PROGRAM
RAM O
OSLAV
SLAV BUDE
ROZMANITÝ
RO
ZMANITÝ
ANITÝ

Přidejte
Přid
jt se do
d početné
č t é skupiny
k i dobrovolníků
d b
l íků
a pomozte osla
oslavám
avám 100. výročí vzniku církve
k úspěchu!

Koncerty různých žánrů, divadelní vysto
Koncerty
vystoupení,
oupení,
výstavy,
výstavy
y, přednášky
p
přednášky,
y, diskuze, bohoslužby
bohoslužby,
y,
prohlídkyy P
Pardubic,
ardubic, program pro děti ad
ad.
d.

Přihlaste se, prosím,
prrosím, na některém z uvedených
h
kontaktů. N
Naa nich
n vám poskytneme také bližší
ší
informace.

ODDĚLENÍ MLÁDEŽE
O
+420 605 999 204
DOBROVOLNICI@100LETCCE.CZ
DOBRO
O V OLNICI@100LET C CE.
C CZ

