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Milí přátelé Náboženské obce Církve československé husitské, sestry a bratři  

ve Sboru Alberta Schweitzera! 

 

Vy všichni, kteří tento dopis budete číst, přijďte se posílit, zklidnit, potěšit a povzbudit s programem, 

který jsme ve Sboru Alberta Schweitzera připravili a na který Vás srdečně zveme. Dozvíte se také další 

pozitivní zprávy o tom, jak se daří lidem pomáhat, jak je možné potěšit. Sdílením se tak může pracovní 

skupinka lidí o Vás rozšířit.  
 

 

Shrnutí pravidelné činnosti:  

 Bohoslužby - v neděli od 10 hodin s doprovodem varhan  

 Celá neděle pro děti - druhou neděli v měsíci program od 9:30 hodin  

 Setkání nad Biblí – úterý od 17 hodin (mimo první úterý v měsíci, kdy se schází 

k pracovnímu jednání rada starších) 

 Biblická putování – kroužek pro děti - čtvrtek od 16 hodin 

 Výdej potravin - pátek od 15:30 – 16:30 hodin 

 Duchovní péče a rozhovory s farářkou – po individuální domluvě 

Na našich webových stránkách www.ccshmichle.cz je každý týden publikováno kázání z nedělní 

bohoslužby. 

Datum Bohoslužby, koncerty 

11.12.2022 

10 hodin 

3. adventní neděle: Celá neděle s dětmi - bohoslužba s večeří 

Páně se zapojením dětí, komunitní zdobení stromku, loutkové 

divadlo, výprava za Ježíškem do Anežského kláštera 

17.12.2022 

19 hodin 

Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční (koncertní provedení)  

Účinkují: Dominik Renč – varhany, Pěvecký sbor a sólisté 

18.12.2022 

10 hodin 

4. adventní neděle: Bohoslužby s večeří Páně 

 

24.12.2022 

24 hodin 

Půlnoční pobožnost na Štědrý večer - čtení z Bible o narození 

Pána Ježíše se zpíváním vánočních koled 

25.12.2022 

10 hodin 

Hod Boží vánoční: Svátek narození malého Ježíše - Radostné 

bohoslužby s večeří Páně  

1.1.2023 

10 hodin 
Bohoslužby v novém kalendářním roce s večeří Páně 

Hodiny pro veřejnost: úterý 9-12 hod. a čtvrtek 13-18 hod. 
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Díky Vám, kteří jste letos poslali členské příspěvky ve výši 500 Kč a také další finanční  

i věcné dary:  

 na sociální pomoc,  

 na opravu a údržbu našeho sboru a fary,  

 na koupi pozemku pod farou, sborem a zahradou s židovskými náhrobky, 

 na výrobu hostií se vzorem, který navrhnul sochař a člen naší církev František Bílek. 

 

Na www.ccshmichle.cz pod záložkou „Podpořte nás“ se dozvíte více.  

 
Vděčnost za dobrý život, který je nám dopřáván, je tak sdílena i těmi, kterým se tak dobře v současnosti 

nedaří. Rozhodně se přesvědčujeme o tom, že pomocí, podanou pomocnou rukou, modlitbou, 

laskavým slovem se něco kladného tvoří, naváže se přátelství či alespoň se začíná budovat vztah 

důvěry.  

 

Neváhejte také přijít a požádat o návštěvu, o pomoc, nebo zavolat. Nepomáháme proto, že je to naše 

práce, ale proto, že v tom spatřujeme smysl života. Přináší to radost nám a naději těm, kterým je 

pomáháno. Vyhlížíme narození Spasitele světa, Pána Ježíše. To je pro nás největší vánoční obdarování.  

 

Letos v listopadu jsme si připomněli „Dnem otevřených dveří“ 15 let služby Domu na půl cesty 

Maják, který sousedí s naším sborem. Přibyl k němu letos nový Dům na půl cesty Koruna, který je 

v Praze – Radotíně. Můžeme se již tak věnovat celkem 20 mladým lidem, kteří v dětství nepoznali 

dobře fungující rodinné prostředí a mnohdy jej prožili v dětských domovech či jiných institucích. 

 

Můžete-li pomoci, posílejte své dary na účet náboženské obce u Komerční banky  

č. 35-7932390207/0100.  
(pozn.: na obálce dopisu je nad jménem uvedeno číslo. Prosím, zadejte ho do Specifického symbolu. 

Pomůže identifikovat dárce v případě, že banka Vaše jméno zkomolí.)  

 

Ohledně věcných darů nás prosím předem telefonicky kontaktujte. Děkujeme. 

 

 

Přejeme radostný adventní čas a vánoční svátky plné přátelství a pokoje. 
 

 

 
 

 

 

Na setkání ve Sboru Alberta Schweitzera se na Vás těší 

 

 

předsedkyně  rady starších                                    farářka                       finanční zpravodajka                              
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