
Střešovický evangelík - prosinec 2018

Měsíčník evangelického sboru v Praze 6-Střešovicích

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 - Střešovice 
Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00. Číslo účtu 2000275839/2010. Telefon fary a

faráře Pokorného 224 312 107, farářky Ridzoňové 605 081 279, kurátora Fendrycha
725 594 400; email sboru: stresovice@evangnet.cz a sborové stránky

http://www.evangelik.cz.
Osobní setkání a úřední záležitosti po telefonické domluvě.

Poslání na prosinec:
Potěšte, potěšte můj lid, praví váš Bůh. Připravte cestu Hospodinu. (Iz 40,1.3)

pravidelný program
úterý:
10:00 maminky s dětmi (2x měsíčně)
18:30 mládež
středa:
10:00 biblická hodina v Domově seniorů 
(1x měsíčně)
17:00 výtvarná dílna (2x měsíčně)
čtvrtek:
15:00 Třetí čtvrtek (3. čtvrtek v měsíci)
19:00 biblická hodina
sobota:
14:00 Víra a světlo (1x měsíčně)
16:00 biblická hodina pro děti
neděle:
9:30 bohoslužby, souběžně nedělní škola 
pro děti

tento měsíc

2. 12. 1. neděle adventní, bohoslužby 
              Pokorný, VP, křest

5. 12. 19:00 staršovstvo

7. 12. 18:30 Česká mše vánoční Jakuba  
                                               Jana Ryby
7. 12. 19:30 zkouška zpěvu 

9. 12. 2. neděle adventní, bohoslužby 
              Pokorný, VP

12. 12. 17:00 předvánoční výtvarná dílna
14.12. 18:00 zkouška zpěvu

16. 12. 9:00! bohoslužby přenášené 
                    rozhlasem, Ridzoňová
po bohoslužbách se sejde starší mládež

18. 12. 10-12 maminky s malými dětmi 

19. 12. 10:00 biblická hodina v Domě 
                      seniorů na Bílé Hoře
19. 12. 16:00 zkouška dětského divadla

20. 12. 15:00 Třetí čtvrtek - vánoční

22. 12. 10:30 generálka dětské vánoční hry

23. 12. bohoslužby - dětská vánoční hra
           16:00 pohádka

24. 12. Štědrý den, bohoslužby v 15:00,  
            Ridzoňová

25. 12. Boží hod vánoční, bohoslužby 
            Pokorný, VP

26. 12. svátek Štěpána, bohoslužby 
           Ridzoňová, VP

30. 12. bohoslužby Pokorný

6. 1. bohoslužby Ridzoňová



Sborové shromáždění 18. listopadu rozhodlo o dostavbě.
V neděli 18. listopadu sborové shromáždění odsouhlasilo dostavbu střešovického 
kostela a uložilo staršovstvu realizovat další kroky dle schváleného zadání 
a rozhodnutí poroty. 

Koncerty na kopci:
7. 12. 18:30 Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby 
7. 1. 18:30 Tříkrálový koncert, účinkují žáci ZUŠ Jana Hanuše

Co nás čeká v lednu:
25. - 27. 1.  zimní víkend s dětmi
27. 1.  volební sborové shromáždění (opakovaná volba obou farářů na tři roky)

Převratný rok 1918 pohledem církví
Srdečně zveme na mezinárodní konferenci, která se koná v pátek 14. prosince od 9:00
v Senátu. Zástupci evangelických církví ve střední Evropě se setkají, aby si 
připomněli dynamické změny, které v roce 1918 přepsaly nejen hranice států, ale 
měly za následek i změny v uspořádání a spolupráci církví.
Konference je otevřena pro veřejnost.

https://www.e-cirkev.cz/clanek/6402-Konference-v-Senatu-prevratny-rok-1918-
pohledem-cirkvi/index.htm

16. 12. shromáždění ke 100 letům ČCE v Obecním domě
https://www.e-cirkev.cz/clanek/6406-Program-slavnostniho-vecera-v-Obecnim-
dome/index.htm 

8. 12. Svatí blázni - festival divadel pražské mládeže (od 13:00 ve sboru v Nuslích)

Modlitba: 
Pane Bože,
přijď do našich smutků a nemocí, potěšuj, uzdravuj.
Přijď do zmatků a neshod, pomoz se usmířit, přijď, když se ztrácíme, ukaž cestu.
Přijď, když jsme na dně, pozvedni nás.
Přijď, když je všude chaos a spěch, utiš a zklidni. Přijď, když je boj, přines pokoj.
Pane Bože, je advent. Doba tmy, kterou spěcháme k Vánocům.
Doba chystání a příprav. Myslíme na druhé, chceme dělat radost, překvapit, 
obdarovat.
I tobě, Pane Bože, chceme něco nachystat. Izajáš nám radí, abychom pro tebe 
připravili cestu, nachystali sebe. 
Zkusíme... otevřít brány hradeb, které jsme postavili, abychom se cítili bezpečně...
Přijď do našeho opevnění. Amen.
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