Program na prosinec 2018 a leden 2019
2.12.2018

nedělě

9.30

bohoslužby s VP

2.12.2018

neděle

11.40

sborový oběd a přednáška Petra Nesvadby

7.12.2018

pátek

17.00

setkání konﬁrmandů

9.12.2018

nedělě

9.30

bohoslužby

20.00

setkání třicátníků

11.12.2018 úterý

1. adventní neděle

2. adventní neděle

káže Petr Pokorný

13.12.2018 čtvrtek 14.00

setkání seniorů

13.12.2018 čtvrtek 20.00

schůze staršovstva

14.12.2018 pátek

10:00

bohoslužby na zámečku

16.12.2018 nedělě

9.30

bohoslužby

18.12.2018 úterý

10.00

setkání nejmenších dětí

19.12.2018 středa

14.00-18.00

příprava polévky pro lidi bez domova

22.12.2018 sobota

10.00-15.00

nacvičování vánoční hry

Tulská

22.12.2018 sobota

15.00

generální zkouška

Tulská

23.12.2018 neděle

9.00

nácvik vánoční hry v divadle Mana

23.12.2018 neděle

11.00

bohoslužby s dětskou vánoční hrou (4. adventní neděle)
divadlo Mana, Moskevská 967/34, Praha 10

zámeček
3. adventní neděle

Matěj Opočenský

Vánoční bohoslužby
24.12.2018 pondělí 15.00

štědrovečerní ztišení

25.12.2018 úterý

9.30

bohoslužby s VP

30.12.2018 neděle

9.30

bohoslužby

1.1.2019

úterý

9.30

bohoslužby s VP k Novému roku

6.1.2019

nedělě

9.30

bohoslužby s dětmi

Tulská
1. svátek vánoční

Aleš Rosický

Nový rok

POZOR! 5. 12. a 12. 12. 2018 středeční biblické hodiny v Jablíčkově neproběhnou z důvodů předvánočního programu
Mikulášská nadílka a vánoční tvoření

Pravidelná setkání v týdnu a měsíci (pokud není uvedeno jinak)
podle domluvy 1 × měsíčně

10.00

setkání nejmenších dětí

2. úterý

20.00

„setkání třicátníků po bytech“

středa

15.00

biblická hodina pro dospělé

středa

17.15

biblická hodina pro děti (Jablíčkov)

Jablíčkov Počernická 524/64,
Praha 10 - Malešice

3. středa

13.30

bilická ve Fokus Praha

Karlín

4. čtvrtek

14.00

setkání seniorů

4. čtvrtek

2 0 . 0 0 schůze staršovstva

pátek

1 0 . 0 0 bohoslužby v domově pro seniory „ve vršovickém zámečku“

pátek

1 7 . 0 0 setkání konﬁrmandů a starších dětí

nejčastěji v úterý dopoledne

Vršovické náměstí

Č.j.: ÚCK/633-1/2018

Srdečně zveme kazatele, presbytery i zájemce z řad členů a přátel ČCE
na konferenci věnovanou připravovanému dokumentu

„Reformanda 2030: Strategický plán Českobratrské církve evangelické“,
která proběhne
v pátek 1. února 2019 od 15 do 19 hod.
Místem konání konference je
aula Pedagogické fakulty UK (Magdaleny Rettigové 4, Praha 1).
Konferenci organizuje synodní rada ve spolupráci se strategickou komisí na základě
usnesení 4. zasedání 34. synodu č. 22/1. Cílem konference je poskytnout všem zájemcům
o vznikající strategický plán ČCE prostor pro jejich náměty a dotazy. Pokud přemýšlíte
o otázkách, jako např. „proč se církev zmenšuje?“, „jak otevřít ČCE dnešnímu světu a
přiblížit evangelium srozumitelně lidem mimo církev?“ „jak získávat nové faráře?“, „jaké
formy zbožnosti bychom chtěli v ČCE rozvíjet?“, přijďte se o ně podělit a pomozte nám
hledat na ně odpovědi.
Strategický plán se po projednání a schválení synodem stane podkladem pro řadu
důležitých rozhodnutí církve v nadcházejícím období. Koncept první části strategického
plánu, jak ho projednalo zasedání synodu v roce 2018, je k dispozici na webu ústředí
církve https://www.ustredicce.cz/rubrika/842-Ustredni-cirkevni-kancelar-DokumentyStrategicke-planovani/index.htm. Zde budou postupně zveřejněny i další dokumenty, které
budou podkladem pro jednání konference.
Prosíme o potvrzení účasti na konferenci nejpozději do pondělí 21. ledna na e-mailové
adrese sekretariat@e-cirkev.cz. Pro ty, kdo se o strategický plán zajímají, ale nebudou
mít možnost se konference osobně zúčastnit, bude připravena možnost sledovat její průběh
online na adrese: www.e-cirkev.cz.

Daniel Ženatý
synodní senior

Jungmannova 22/9
P. O. BOX 466
111 21 Praha 1

Vladimír Zikmund
synodní kurátor

Roman Mazur
předseda strategické komise
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sekretariat@e-cirkev.cz
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