
Náboženská obec Církve československé husitské 

Sbor Alberta Schweitzera 

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

 

                                          Hodiny pro veřejnost:  

                                          úterý 9-12 hod., čtvrtek 13-16 hod. 

 

                                                  Tel.: (+420)   728 047 030 

                                                         E-mail: mikulecka@ccshmichle.cz 

                                           Web: www.ccshmichle.cz 
      

  Milí příslušníci Náboženské obce Církve československé husitské v Michli, Kunraticích a Libuši!  

 

 

Datum Bohoslužby 

16.12.2018 

10 hodin 
3. adventní neděle: Bohoslužby s večeří Páně  

16.12.2018 

16 hodin 

 

3. adventní neděle: Adventní koncert v podání skupiny Matiné 

 

22.12.2018 

18 hodin 
Sobota:  Jan Jakub Ryba – Česká mše vánoční 

Na varhany hraje Blahoslav Rataj, zpívá sbor ze členů 

náboženské obce a jejich přátel 

23.12.2018 

10 hodin 
4. adventní neděle:   Bohoslužby s večeří Páně 

 

24.12.2018 

24 hodin 
Půlnoční pobožnost na Štědrý večer:  

Čtení z Bible o narození Pána Ježíše se zpíváním vánočních 

koled 

25.12.2018 

10 hodin 
Hod Boží vánoční, Svátek narození malého Ježíše:  

Radostné bohoslužby s večeří Páně  

30.12.2018 

10 hodin 
První neděle po Vánocích: bohoslužby s večeří Páně a 

poděkováním za končící kalendářní rok  

6.1.2019 

10 hodin 

19 hodin 

Bohoslužby na Tři krále v novém kalendářním roce s večeří 

Páně  

Večerní bohoslužby  

mailto:mikulecka@ccshmichle.cz
http://www.ccshmichle.cz/


Vy všichni, kteří tento dopis budete číst, přijměte adventní přání, aby Vás provázel vnitřní pokoj. 
Přijďte se posílit, zklidnit, potěšit a povzbudit s programem, který jsme ve Sboru Alberta 

Schweitzera připravili a na který Vás srdečně zveme. 

 

Letos jsme obdrželi darem od Mountfieldu vánoční stromek a od MČ Praha 4 vánoční ozdoby na 

komunitní zdobení stromku. Těšíme se, že i my budeme moci také mnohé obdarovat. Je to také 

díky Vám, kteří jste nejen poslali své členské příspěvky za tento rok, ale také další dary na naši 

sociální pomoc. Znovu konáme sérii koncertů, na které nám z grantu na kulturní činnost přispěla 

MČ Praha 4. Při našich různých aktivitách na faře nás výborným občerstvením zásobuje 

„kebab&pizza Amber“, mnozí přivážíte kvalitní oblečení, potřeby pro domácnost. O vánočním 

čase je to napečené cukroví. Vypomáhají další, ani je nelze všechny vyjmenovat. Radujeme se 

z toho, že oblast pomoci se postupně rozvíjí a děkujeme těm, kteří se neváhají rozdělit o své věci, o 

svůj čas, o své peníze. Postoj vděčnosti za dobrý život, který je nám dopřáván, je tak sdílen 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 vytvoří, naváže se přátelství či 

alespoň začíná se budovat vztah důvěry.   

 

Prosíme Vás, abyste nám neváhali zavolat, požádat o návštěvu, o pomoc. Nepomáháme proto, že je 

to naše práce, ale proto, že v tom spatřujeme smysl života a přináší to radost nám a navíc naději 

těm, kterým je pomáháno. Vyhlížíme narození Spasitele světa, Pána Ježíše. V tom je pro nás 

největší vánoční obdarování. Setkávejme se u jeslí o Vánocích, třeba si Pán Bůh z nás vytvoří svůj 

nový Boží lid a bude nám spolu dobře – doma, v práci, v MHD, ve škole i na ulici.  

 

Na faře se také setkají současní i bývalí obyvatelé Domu na půl cesty Maják; mladí lidé, kteří 

někdy velkou část svého života prožili v dětských domovech či jiných institucích, nebo přicházejí 

z dysfunkčních rodin. Každoročně pořádáme vánoční párty, letos 20.12., a pro ty, kdo zůstanou o 

svátcích v Majáku, setkání 24.12. a 25.12. na oběd. Vánoční dárky budou pod stromečkem stejně 

jako v minulých letech.  

 

Můžete-li pomoci, posílejte své dary na účet náboženské obce u Komerční banky č. 35-

7932390207/0100. Děkujeme. 

 

Pravidelná činnost: Bohoslužby v neděli od 10 hodin s doprovodem varhan a první neděli v měsíci 

také v 19 hodin. Každou druhou neděli v měsíci je připraven souběžně s bohoslužbou program pro 

děti. Na webových stránkách www.ccshmichle.cz si můžete přečíst i nedělní promluvy.  

 
Přejeme radostný adventní čas, prožití šťastných vánočních svátků, ve kterých se setkáte 

s pomocí, porozuměním a přátelstvím. Na setkání ve Sboru Alberta Schweitzera se těší 

 

 

předsedkyně  rady starších                                    farářka                       finanční zpravodajka                              

http://www.ccshmichle.cz/

