
 

Oznámení na Ne 21. února 2021   
 Gn 9,8-17; Ž 25,1-10; 1Pt 3,18-22; Mk 1,9-15. 

 
Bohoslužby, akce sboru  

 Bohoslužba 21.2.2021 se bude konat on-line přes odkaz na MS Teams bez nutného stahování aplikace: 

Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.  
 Bohoslužby a další setkávání v kostele se nebudou konat po dobu nouzového stavu. Týká se to i biblických 

hodin, modlitebních hodin, základů. Aktuální informace jsou vyvěšené na webové nástěnce: 
http://lochotin.umc.cz/   Aktuální informaci o setkávání skupinek v době omezení získáte přímo od vedoucích 
skupinek. 

 Psaná kázání najdete na webu Lochotína: http://lochotin.umc.cz   
Videokanál s minulými bohoslužbami a záznamem kázání z on-line bohoslužeb je: 
https://www.youtube.com/channel/UCo9YwgJkyPBx5gb8vu6-Gow 
Videonahrávky z Horšovského Týna jsou na: https://www.youtube.com/channel/UCnsV-
M38GTrjwqV62otxGlg  

 Modlitební hodiny v neděli se konají každý týden od 18 hodin formou SKYPE. Odkaz pro skupinový hovor na 
Skypu na nedělní modlitebky: https://join.skype.com/…b5M 

 Biblická Za_stavení na téma "Lukášovská podobenství" - cyklus 15ti večerů - probíhá v liché čtvrtky on-line. 
Nejbližší:  25.2., 11.3.2021 od 18 hodin. Info na: http://lochotin.umc.cz/aktivity/za_staveni. Odkaz na Skype 
Za_Stavení je: https://join.skype.com/…iOb. Není nutné mít účet na Skypu ani nainstalovanou aplikaci, 
funguje to například v prohlížeči Chrome. 

 Farní konference se bude konat 11.4.2021. Vedoucí služeb prosíme o zprávy do 21.3.2021 na adresu: 
robert.jicha@kanguru.org  

 
Pozvánky jinam 

 Veřejné čtení Bible u Branky letos nebude plzeňská ekumena pořádat.  

 Global leadership summit přesunutý z 2020 byl zrušen. Ale Lukáš Targosz nabízí LS Special Online v pátek 
12.3. od 20.00 h. Zdarma, 2 hod přednášek od Craiga Groechela a Nony Jones, vše s českými toulkami. Na: 
https://live.element.cx  . Na akci není třeba žádná registrace a můžete odkaz sdílet a pozvat kohokoliv. 

 Konference o výchově 6-15 let proběhne on-line 20.3.2021 v čase 8.45-16 h. Přednášejí odborníci, témata 
jsou velmi zajímavá. Info: https://www.dorostovaunie.cz/cerpadlo/  

 Konference kurzů Alfa online (http://www.kurzyalfa.cz/konference-2021/) se připravuje na 23.+24. dubna. 
Pro účast online se podařilo získat dokonce Nickyho Gumbela. 
 

Důležité – sbírky, služby… 
 Sbírka na dárek (v podobě balení dobré kávy, čaje, sušených plodů, müsli tyčinek a dalších pochutin) pro 

pracovníky JIP ve FN Plzeň jako poděkování za jejich náročnou práci Probíhala do pátku 19.2. Vybralo se 
8200,- Kč. Děkujeme i za ostatní příspěvky došlé na účet. Dárky byly nakoupené, foto na 3. straně oznámení. 

 Protokol z Oblastní konference 2020 s informacemi ze sborů byl doručen do kanceláře. Kdo si chcete 
vypůjčit, dejte vědět.  

 Dotazník duchovních darů – Nominační výbor nabízí k tématu "Jaké obdarování a schopnosti jsem dostal pro 
službu Pánu a jeho království?" podrobný dotazník. Byl zaslán mailem 11.2.2021. Zájemcům můžeme poslat 
poštou nebo pomoci s vyhodnocením, dejte vědět. Uvítáme, když nám výsledky sdělíte do 14.3.2021. 

 Hledáme nového pokladníka farnosti.  
 

Inzerce, nabídky… 
 Nabídka hromadného objednání a dopravení letáčků BTM pro vaše známé. Zájemci, do pondělí 1.3. si 

vyberte z webových stránek: https://www.btm.cz/poselstvi-velikonoc/ a dejte vědět název + počet kusů na 
wittner@post.cz . Hromadně objednáme a přímo k vám dopravíme. Bude uhrazeno z rozpočtu na 
evangelizaci.  

 Nabídka dovozu k lékaři, nákupu - Anička Vyčítalová se nabízí, pokud nebude vadit dítě v autě. Kontakt: 
anna.vycitalova@atlas.cz; mobil: 775980958. 

 
Termíny, akce pozdější 

 Sborová Poušť 24.-31.7.2021 Informace a přihláška na webu: http://lochotin.umc.cz/poust  
 Farní konference 11.4.2021, Jarní sborová brigáda 15.+22.5.2021, Dětská konference 3.-6.7.2021. Sborová 

Poušť 24.-31.7.2021. Tábory Kvítku (www.kvitekplzen.cz ): 3.-10.7.2021 podsadový pro děti 7-13; 9.-

Aktuální info na: http://lochotin.umc.cz/  
Nová oznámení jsou psaná červeně. 
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13.8.2021 příměstský pro 6-11 a 11-14. Tábor ECM: 14.-21.8.2021 ve vlastních stanech pro dorost 13-15 - 
info níže, shání se kuchař/ka. 

 
 

Další oznámení 
 Chvály pro naše děti – je soutěž amatérských křesťanských videoklipů (nahrávek s vizuálním doprovodem). 

Můžete zpracovat známou chválu nebo vytvořit vlastní autorskou píseň. Podrobnosti níže v dopisu, který byl 
zaslán plzeňské ekumeně. Zatím jsou z našeho sboru přihlášeny dva amatérské týmy. Kdo bude další? 
Aktuální stav k 19.2.: Byl odevzdán první videoklip.  

 Pronájem bytu 4+1 v Praze, možnost užívat zahradu, Horní Počernice (92m2). Byt je ve farním domě na 
Křovinově náměstí. Velmi klidná čtvrť s možností procházek a cyklo-výletů. Cena 19000 Kč je za nájem bez 
energií. Kontakt u faráře.  

_______________________________________________________________________________________________ 
místo vyvěšení na nástěnky - místo vyvěšení na nástěnky - místo vyvěšení na nástěnky- místo vyvěšení na nástěnky 

 

Tábor pro dorost ECM  
(tato informace byla rozeslána na sbory ECM v ČR dne 5.2.2021) 
Milé sestry a milí bratři v Kristu.  
Jmenuji se Tomáš Mašek a jsem členem ECM na Lochotíně v Plzni. 

Rád bych vám nabídl možnost pozvat vaše dorostence ve věku 13-15 let na letní tábor. 

 

Tábor bude v termínu 14.8. - 21.8.2021. 

Táborová základna bude na louce u Myslívského rybníka u Nepomuku (na polovině vzdálenosti mezi Plzní a Vimperkem).  

Veškeré sociální zázemí je zajištěno a odpovídá pravidlům pro pořádání táborů (zotavovacích akcí). 

Náplní tábora budou různé hry, sportovní aktivity, biblická vyučování atd... 

Chceme dorostencům právě v tomto věku ukázat, že  život s Bohem není nuda, ale je plný možností a zábavy. Chceme jim 

pomoct budovat vztahy mezi svými vrstevníky. 

V nejbližších týdnech pošleme podrobnější informace. Ty budou také vyvěšeny na stránkách: http://deti.umc.cz/…st/  

Tel: 602 151 136 

E-mail: masek@unitos.cz 

 

 

Křesťanské videoklipy pro děti, 27.1.2021 

Milí přátelé,  

     řadu let používáme při dopoledních shromážděních na našich příměstských táborech křesťanský videoklip "My Lighthouse" 

od Rend Collective (https://www.youtube.com/watch?v=reAlJKv7ptU). Děti ho milují a milují i další anglické nahrávky.  

     Rádi bychom, aby existovaly i české křesťanské videoklipy, které jsou rytmicky a obsahově blízké dětem. 

     V minulosti proběhla sbírka v KS Plzeň a vynesla na podporu tohoto nápadu několik tisíc korun. Také Kvítek Plzeň z.s. se 

rozhodl projekt podpořit. Zatím se nám ale nepodařilo oslovit/získat žádnou kapelu, která by byla ochotná se tohoto 

projektu chopit.  

     Objevil se tedy nápad vyhlásit soutěž Chvály pro naše děti.  

     Využijme volnějšího času kreativních osob v našich sborech (malých i velkých). Zapojit se mohou sborové kapely, rodiny, 

chválicí skupinky i jednotlivci. 

     Úkolem je vytvořit vlastní nahrávku nějaké křesťanské písně  s vizuálním doprovodem, tak aby se líbila dětem. Kreativitě, 

fantazii a humoru se meze nekladou. Můžete zpracovat známou chválu nebo vytvořit vlastní autorskou píseň.  

     Neočekáváme profi scény nahrané v profi studiích jako např. Bethel Music Kids 

(https://www.youtube.com/watch?v=ZxVadCcRfoI). Vidíme, že doba covidová přispěla k rozkvětu domácí tvorby a některá 

dílka jsou dosti zdařilá - tedy nebojte se, jděte do toho i s mobilem. 

     Všichni účastníci obdrží odměnu. O hlavních cenách (pravděpodobně poukazy na knihy v nakladatelství Samuel nebo 

dobroty ze https://smakujto.cz/) budou rozhodovat děti různých věkových kategorií a vybraná porota složená z dospělých 

muzikantů a vedoucích dětské služby. 

     Pokud se objeví zajímavé klipy, které by stály za profi nahrávku - nabídneme vám možnost nahrát skladbu v nahrávacím 

studiu. 

     Hotové chvály budou nahrány na veřejné úložiště (YouTube kanál založen za tímto účelem) pro využití na táborech, 

dětských akcích, bohoslužbách a pod.  

     Uvítáme, pokud se rozhodnete tento projekt finančně podpořit :-) 

     A uvítáme, když povzbudíte děti a muzikanty z vašeho společenství, aby se zapojili! 

Jana Řezníčková, jana.reznickova@gmail.com a Pavel Wittner, wittner@post.cz 
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Dárky pro pracovníky JIP jako poděkování 

 


