
Program prosinec 2019 a leden 2020

Pravidelná setkání během měsíce (o prázdninách tento program neprobíhá)

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

4.čtvrtek 14.00 setkání seniorů

4.čtvrtek 20.00 schůze staršovstva

pátek 10.00 bohoslužby v domově pro seniory "ve vršovickém zámečku" Vršovické náměstí

pátek setkání konfirmandů a starších dětí

1.12.2019 9.30 bohoslužby s VP (1.adventní neděle) káže Petr Pokorný

1.12.2019 11.00 povídání o práci Diakonie ČCE v uprchlických táborech
v Jordánsku a Libanonu Kristina Ambrožová

5.12.2019 17.00 biblická hodina ve Zruči nad Sázavou administrace

6.12.2019 15.00 setkání konfirmandů

8.12.2019 9.30 bohoslužby (2.adventní neděle) káže Matěj Opočenský

8.12.2019 11.00 oslava narozenin Tomáš Jelíek

10.12.2019 20.00 setkání třicátníků u Heřmanů, Dürerova (Skalka)

12.12.2019 14.00 setkání seniorů vánoční setkání

12.12.2019 20.00 schůze staršovstva

13.12.2019 10.00 bohoslužby na "zámečku" domov pro seniory

15.12.2019 9.30 bohoslužby s VP (3.adventní neděle) káže Matěj Opočenský

po boholslužbách maraton psaní dopisů Dopisy proti bezpráví -
Amnesty International

17.12.2019 do 14.00 uzávěrka Sborového dopisu Katakomby

18.12.2019 14.00 vaření polévky pro lidi v sociální nouzi

18.12.2019 18.00 výdej polévky na Hlavním nádraží

19.12.2019 10.30 vánoční setkání ve Fokus Praha Karlín

21.12.2019 10.00 sobotní nacvičování vánoční hry ve sboru Tulská

VÁNOČNÍ PROGRAM A NOVOROČNÍ PROGRAM

22.12.2019 8.30 sraz dětí před uvedením vánoční hry divadlo Mana

22.12.2019 10.30 bohoslužby s uvedením dětské vánoční hry 4. adventní neděle, divadlo
Mana, Moskevská 34, Praha 10

24.12.2019 15.00 štědrovečerní setkání u stromečku (vhodné pro rodiny s dětmi ) Tulská 1, Praha 10

25.12.2019 9.30 bohoslužby s VP (Narození Páně ) káže Matěj Opočenský

25.12.2019 14.00 bohoslužby ve Zruči nad Sázavou (administrace) káže Matěj Opočenský

29.12.2019 9.30 bohoslužby káže Martin Sabo

1.1.2020 9.30 bohoslužby s VP (novoroční bohoslužby) káže Matěj Opočenský

5.1.2020 9.30 bohoslužby s dětmi káže Matěj Opočenský

26.1.2020 9.30
bohoslužby nejen pro mládež
(povídání s Karlem Müllerem farářem pro mládež)

káže Karel Müller



Letošní Maraton je věnován mladým lidem do 26 let, kterým jsou upírána jejich práva. Abyste jim v boji
s bezprávím pomohli, můžete za ně napsat dopis nebo uspořádat dopisovou akci pro více lidí.

Ručně psaný dopis poslaný v obálce je v dnešní digitální době nástroj, který má obrovskou sílu a může
přispět k tvorbě mezinárodního tlaku na světové autority. Když s nimi zaplavíme kanceláře mocných,
daří se nám dosáhnout propuštění nebo zlepšení podmínek u víc než třetiny těch, za které bojujeme.

Ať už se rozhodnete napsat jeden dopis doma v kuchyni nebo uspořádat dopisovou akci pro rodinu
či přátele, pro kolegy v práci, ve škole pro žáky či spolužáky nebo v kavárně pro veřejnost, dejte nám
o tom vědět tím, že se včas přihlásíte!

Díky přihlášení (kliknutí na tlačítko “Chci psát dopisy” nebo “Chci uspořádat dopisovou akci”) zís-
káte přístup k materiálům potřebným pro psaní dopisů či pořádání dopisové akce a zároveň se tím
my dozvíme, kolik takových akcí se letos odehrálo a kolik dopisů se v ČR napsalo. Proto i sebemenší
soukromé psaní dopisů prosím přihlaste, bez vás se o něm nedozvíme.

Děkujeme AI

https://maraton.amnesty.cz/
https://maraton.amnesty.cz/

