
 
 
 
 

Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 4 – Michli 
Sbor Alberta Schweitzera 

U Michelského mlýna 124/27,  
140 00 Praha 4 – Michle 

 
Hodiny pro veřejnost: úterý od 9 do 12 hodin, čtvrtek od 13 do 16 hodin, 
                                                                                                             pátek od 9 do 12 hodin. 
Tel.: (+420) 728 047 030 
E-mail: mikulecka@ccshmichle.cz, michle@ccshpraha.cz 
Web: www.ccshmichle.cz  
Facebook: Církev československá husitská, Sbor Alberta Schweitzera    
Číslo účtu: 35-793 239 0207/0100 

                                                                   

Postní doba L.P. 2023 

 
POZVÁNKA NA VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ NÁBOŽENSKÉ OBCE 

A NA SETKÁNÍ BĚHEM VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ 
 
Rada starších svolává výroční shromáždění náboženské obce naší církve a srdečně zve 
k aktivní účastni všechny její členy: 
 

v neděli 26. března, od 11:30 – 13:30 hodin, 
ve farní společenské místnosti, v ulici U Michelského mlýna 124/27. 

 
Předcházet mu budou bohoslužby v 10 hodin ve sboru tamtéž. 

 
Výroční shromáždění dává příležitost všem příslušníkům dozvědět se zprávy ze života 
náboženské obce, o jejím hospodaření, členech, probíhajících činnostech a plánech do 
budoucna.  
 
Výroční shromáždění je nejvyšším rozhodovacím orgánem náboženské obce. Podklady pro 
Vaše rozhodování, popřípadě schvalování, připravují členové rady starších.    
 
Návrh programu: 

 Zpráva o činnosti rady starších v r. 2022 

 Zpráva farářky  

 Zpráva o výsledku hospodaření a roční účetní závěrce za uplynulý rok 2022 

 Zpráva revizorek a návrh rozpočtu na r. 2023  

 Stav členské základny: co můžeme pro její aktivizaci a začlenění do náboženského 
života a služby udělat. 

 Zpráva o sociální činnosti a potravinové, věcné i finanční pomoci 

 Zpráva o Domově na půl cesty Maják a DPC Koruna 

 Plány pro nastávající období 

                                                  Je připraveno pohoštění a káva s čajem. 
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Slavení velikonočních svátků: 
 

Květná neděle, 2. dubna, 10 hodin – bohoslužby s večeří Páně 

Zelený čtvrtek, 6. dubna, 18 hodin – pobožnost s večeří Páně 

Velký pátek, 7. dubna, 18 hodin – čtení Pašijí (posledních chvil Ježíšova života na zemi) 

Hod Boží velikonoční, neděle 9. dubna, 10 hodin – bohoslužby s večeří Páně a  

                                                                                                                     s programem pro děti 

 
Setkání v průběhu týdne: 
Bohoslužby se konají každou neděli od 10 hodin za doprovodu varhan. Všichni jsou zváni k posezení 
u kávy/čaje a „popovídání“ po jejich skončení. 
Druhou neděli v měsíci přicházejí děti a podílejí se na  bohoslužbě, pak mají připraven další  
program a společný oběd. Mnohdy pak ještě vyrazí na další akci. 
Setkání nad Biblí – středa od 16:30 do 17:30 hodin - jsou určena těm, kdo se zajímají o křesťanství. 
Základní znalost a orientace v Bibli by měla patřit k našemu vzdělání.  Ani dnes však školy tuto 
možnost příliš neposkytují, to není dobré. Minulá doba navíc vychovala generace lidí, kteří jsou 
křesťanstvím netknuty a přitom se všichni odvolávají na křesťanské kořeny, z nichž žijeme. Přijďte se 
tedy naučit, co to znamená. 
Zkouška pěveckého sboru -  středa od 18:00 do 19:00 hodin. Vede ho Barbora Vlková. 
Křesťanský kroužek pro děti - ve čtvrtek od 16:00 do 17:30 hodin. Máme děti předškolního věku, ale 
i děti již školou povinné, můžeme se dětem věnovat individuálně. 
Potravinová pomoc - pátek od 15:30 do 16:30 hodin. Kontakt Oksana Velebilová (703 168 533). 
 
Můžete také přihlásit děti na tábor, který se uskuteční od 8. – 15. 7. v Trnově u Dobrušky (informace 
na webových stránkách www.ccshmichle.cz, v záložce jiné odkazy).  
Kontakty všech pracovníků jsou uvedeny také na webových stránkách včetně všech našich aktivit, 
nově i měsíční Zpravodaj. 
 
Prosíme Vás, abyste si v rodinách dopisy předávali, neposíláme je na každé jméno, pokud se jedná o 
stejnou adresu. Tam, kde známe e-mail, zasíláme dopis elektronicky. Pokud nám napíšete své  
e-mailové adresy, ušetříme nejen na poštovném, ale můžeme Vám informace zasílat mnohem častěji, 
včetně Zpravodaje každé dva měsíce.  
V dopise je přiložena složenka pro zaplacení církevního příspěvku pro ty z vás, kdo nepoužíváte platby 
bankovním převodem a internetovým bankovnictvím. Nejraději se s Vámi setkáme při osobní 
návštěvě na faře a platbu v hotovosti potvrdíme do Vaší členské legitimace, kterou si přinesete sebou, 
nebo Vám vystavíme novou. Roční příspěvek činí 500 Kč.   
Náš účet máme u Komerční banky č. 35-7932390207/0100.  

                                                                                                         DĚKUJEME VÁM! 

 
Za radu starších se na Vás těší       

 
 
 
 

    předsedkyně        finanční zpravodajka          farářka 
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