Program říjen a listopad 2019
4.10.2019

16.00

setkání konﬁrmandů

6.10.2019

9.30

bohoslužby s dětmi - apoštol Pavel

káže Matěj Opočenský

8.10.2019

20.00

setkání třicátníků

u Richterů, Oblouková

13.10.2019

9.30

bohoslužby - Pavel a Petr

káže Matěj Opočenský

15.10.2019

13.30

biblická hodina ve Fokus Praha

16.10.2019

9.30–14.30 Školení vedoucích humanitárních základen

17.10.2019

9.30

schůze staršovstva

20.10.2019

9.30

bohoslužby díkčinění s konﬁrmací, křtem a VP

24.10.2019

14.00

Setkání seniorů

25.10.2019

10.00

bohoslužby na „zámečku“ domov pro seniory

27.10.2019

9.30

bohoslužby - Pavel

káže host

28.10.2019

15.00

Modlitba za domov - Patříme k sobě

U Klimenta ČCE

3.11.2019

9.30

bohoslužby s dětmi

3.11.2019

15.00

ordinace Aleše Rosického

Martin ve Zdi

9.11.2019

9.00

konvent pražského seniorátu

ČCE Strašnice

16.11.2019

10.00

Svobodných 30 krokem

výlet do Prokopského údolí

16.11.2019

14.00

Svobodných 30 ekumenou

ekumenické bohoslužby v CČSH

káže Matěj Opočenský

Pravidelná setkání během měsíce
podle domluvy 1 × měsíčně

10.00 setkání nejmenších dětí

2. úterý

20.00 "setkání třicátníků po bytech"

3. úterý

13.30 bilická hodina ve Fokus Praha

středa

15.00 biblická hodina pro dospělé

středa

17.15 biblická hodina pro děti (Jablíčkov)

podle domluvy 1 × měsíčně

14.00 setkání seniorů

podle domluvy 1 × měsíčně

20.00 schůze staršovstva

pátek

10.00 bohoslužby v domově pro seniory "ve vršovickém zámečku"

pátek

setkání konﬁrmandů a starších dětí

podle zájmu

Karlín

Jablíčkov Počernická 524/64,
Praha 10 - Malešice

Vršovické náměstí

SLAVNOSTNÍ
BOHOSLUŽBY
S ORDINACÍ
Synodní rada Českobratrské církve evangelické
zve na slavnostní bohoslužby, při nichž budou náměstkem
synodního seniora Pavlem Pokorným ordinováni ke službě
Slova a svátostí tato sestra farářka a bratři faráři

Kristýna Kupfová
Michael Pfann
Aleš Rosický

Neděle 3. listopadu 2019 v 15 hod.
Kostel Martin ve zdi, Martinská 8, Praha 1

O
neznámý pohár
ještě neobjevené/ho mistra/yně

Svobodných
30
krokem i ekumenou

Během října nám skončí výstava krásných a vtipných kreseb Jaromíra Františka Fumase Palmeho. Galerie osiří…

Anežka a Janek Šilarovi bydlí v Prokopském údolí, v Hlubočepech.
Bydlí tam u Jungwirthů. A Janka napadlo, co udělat podzimní výlet
do „Prokopáku“? 16. 11. 2019 je ten správný čas. Náš výlet, na který
jsou zvány celé rodiny s dětmi, nese název Svobodných 30. Bude nás
třicet? Výlet ukončíme 30 pečenými buřty na ohni. Pojďte s námi.

Když jsme při brigádě objevili pozapomenutý v koutě zastrčený ping-pongový stůl, napadlo nás, co jej po dlouhém
čase oprášit? Co vy na to? Přihlásili byste se do turnaje ve
stolním tenise? Místo k vyniknutí bude. Galerie se v mžiku ve
sportovní arénu promění. První mače by mohly proběhnout
27.10. Tabulka k zapisování bude viset na nástěnce pod
schody.

Den na to v neděli 17. 11. 2019 odpoledne proběhnou ekumenické bohoslužby u československých husitů. Slavit společně
svobodu, také se ale ptát, co by šlo lépe a v té nejhlubší rovině
společně poděkovat. Díky, že to jde. Pánu Bohu díky.

Modlitba za domov
28. 10. 2019
Patříme k sobě!
Církve Ekumenické rady církví každý rok spojují své síly k tomu, aby důstojně a s vděčností připomněly vznik našeho prvního samostatného státu. Společně se schází, aby se modlily za požehnání a ochranu pro naši zemi. Součástí akce je bohatý duchovní a kulturní doprovodný program, vyvrcholením je ekumenická modlitba, kterou bude přenášet Česká televize. Místem konání se letos stal
evangelický a někdejší utrakvistický kostel u Klimenta v Praze v Klimentské ulici. Hlavní program – sama Modlitba za domov v přímém přenosu České televize – začíná v 15.00 hodin.
Od 17 hodin následuje diskuze ve sborovém sále a v 19 hodin je plánován koncert.
Podrobnosti najdete na
http://www.ekumenickarada.cz/in/3098/patrime_k_sobe_pripomina_letosni_modlitba_za_domov#.XXuljigzaUn

