
 

Oznámení na Ne 21. března 2021   
 Jr 31,31-34; Ž 51,3-14; Žd 5,5-10; J 12,20-33 

 
Bohoslužby, akce sboru  

 Bohoslužby se konají 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. Modlitebka 21.3. bude částečně zaměřena na 
službu dětem, Pavel Wittner srdečně zve. 

 Biblické hodiny probíhají každou sudou středu od 18 h (nejbližší: 31.3.2021) prostřednictvím SKYPE: 
https://join.skype.com/pu6by8n0BUhX  

 Biblická Za_stavení na téma "Lukášovská podobenství" - cyklus 15ti večerů - probíhá v sudé čtvrtky on-line. 
Nejbližší:  25.3., poslední: 8.4.2021 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. 

 Večer modliteb a chval bude v neděli 28. 3. 2021 od 18:00 online prostřednictvím Skype s chválami přes 
YouTube: : https://join.skype.com/…b5M 

 Provoz mateřského centra: Školička je uzavřena. Úterní a čtvrteční programy pro rodiče s dětmi nyní 
neprobíhají. 

 Farní konference se bude konat 11.4.2021. Vedoucí služeb prosíme o zprávy do 21.3.2021 na adresu: 
robert.jicha@kanguru.org . Do 24.3.2021 je možné přidávat/ubírat delegáty pro konferenci. 

 
Pozvánky jinam 

 Institut vzdělávání ECM představuje kurz "Propojené světy", který chce propojit exaktní vědy, společenské 
vědy a teologii. Tento tříměsíční kurz je určený duchovním, laikům i lidem mimo společenství církve. Bude 
probíhat od 3.4. do 26.6. 2021 distančně prostřednictvím MS Teams každou sobotu on-line od 19:00 s 
možností dodatečného shlédnutí přednášek a prezentací ze záznamu. Lektory budou akademici, 
vysokoškolští pedagogové a odborníci z daných oborů. Účastnický poplatek je 1.000,- Kč. Podrobnější info 
viz leták v příloze oznámení 14.3.2021. 

 ZOOM BIBLE STUDY: Velma Campbell, farářka anglicky mluvícího metodistického sboru v Praze velmi 
srdečně zve na on-line biblické hodiny s konverzací v angličtině - úterky od 19 h. Technicky - když si najedete 
v kalendáři (https://esumc.cz/calendar/) na aktuální datum, objeví se ID 984 534 420 a Password 021900. 

 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… 
 ON-LINE Sbírka na podporu pracovníků JIP Plzeň je staršovstvem vyhlášena po druhé, tentokrát v termínu 

19.3.- 2.4.2021. Přispívejte prosíme na sborový účet č. 2800133169/2010, var. 807, do zprávy: SBÍRKA NA JIP 
PLZEŇ II. 

 Hledáme nového pokladníka farnosti.  
 

Inzerce, nabídky… 
 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  
 Rozpis všech kurzů na Poušti v létě 2021: http://www.umc.cz/ubytovani/rekreacni-objekty  

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

 
Další oznámení 

 Dětská misie slaví 7.3.2021 výročí 30 let od registrace v ČR. Vytvořila při této příležitosti dvě krátká videa – o 
historii (https://www.youtube.com/watch?v=-bJn_oR9ExE ) a o současnosti 
(https://www.youtube.com/watch?v=hdh5VlyekPQ ).  

 Chvály pro české děti – je soutěž amatérských křesťanských videoklipů (nahrávek s vizuálním doprovodem). 
Můžete zpracovat známou chválu nebo vytvořit vlastní autorskou píseň.  

 
_______________________________________________________________________________________________ 

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

 

Tábor pro dorost ECM – hledáme kuchaře 

(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 
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