
 

Oznámení na Ne 4. dubna 2021   
Ž 118, 1-2.14-24; Sk 10, 34-43; J 20, 1-18 

 
Bohoslužby, akce sboru  

 Bohoslužby se konají on-line přes odkaz na MS Teams bez nutného stahování aplikace: Kliknutím sem se 

připojíte ke schůzce.  
 Večeře Páně: při on-line nedělní velikonoční bohoslužbě 4.4. bude vysluhována VP s duchovním přijímáním  

(krátká verze). Následně pak bude nabídnuta možnost skutečného přijímání chleba a vína z této VP pro ty, 
kdo můžou a budou chtít v neděli odpoledne přijít či přijet na Bolevec mezi 13 a 15 h.  
S ostatními, kdo využijí možnost sdělit faráři své přání ohledně VP (sms nebo tel. rozhovor), se  pokusí 
osobně domluvit na jiném možném řešení. 

 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.  

 Biblické hodiny probíhají každou sudou středu od 18 h (nejbližší: 14.4.2021) prostřednictvím SKYPE: 
https://join.skype.com/pu6by8n0BUhX  

 Biblická Za_stavení na téma "Lukášovská podobenství" - cyklus 15ti večerů - probíhá v sudé čtvrtky on-line. 
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. 

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

 V 18 h na Velký pátek (2.4. 2021) jsme zváni formou on-line připojení prostřednictvím MS Teams ke 
společenství při "Hodech lásky". Odkaz jako přes neděl ní bohoslužby.  

 Farní konference se bude konat 11.4.2021. Je třeba, aby vyznávající členové farnosti potvrdili 
souhlasem/nesouhlasem seznam nominovaných delegátů na „zaštíhlenou“ konferenci. Zájemci o sborník ve 
vytisknuté podobě (zasílali bychom poštou), dejte vědět na: wittner@post.cz  

 
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 velikonoční církevní na Podporu diakonických projektů proběhne 2.-9-4.2021. Přispívejte 

prosíme na sborový účet č. 2800133169/2010, var. 41147, do zprávy: VELIKONOČNÍ SBÍRKA 
 ON-LINE Sbírka na podporu pracovníků JIP Plzeň byla staršovstvem vyhlášena po druhé, tentokrát v termínu 

19.3.- 2.4.2021. Sebralo se: 2300 Kč.  
 Hledáme nového pokladníka farnosti.  

 
 
 

Aktuální informace na: http://lochotin.umc.cz/  
Nová oznámení jsou psaná červeně. 
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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  
 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 

 Vyšla dubnová Polnice. Zájemcům byla zaslána elektronicky.  
 Vyměněná vložka zámku branky – byla kvůli nefunkčnosti staré provedena 26.3. V nejbližších dnech bude 

majitelům klíčů dopraven nový zámek. 
 Nekalé praktiky – telefoničtí operátoři navedou k nainstalování programu do počítače stahujícího vaše 

údaje. Více níže. 
 Chvály pro české děti (soutěž amatérských křesťanských videoklipů známých chvál nebo vlastních 

autorských písní) - opakovaná výzva s termíny níže. Každý účastník dostane odměnu. Odevzdávat do konce 
května.  

 Dětská misie nabízí velikonoční videíčko pro děti: https://www.youtube.com/watch?v=fg3tTNlQPIc Pokud 
ho budete dětem pouštět, prosíme o info na wittner@post.cz (prosili nás o zpětnou vazbu)  

 
_______________________________________________________________________________________________ 

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 

 

 

 

Nekalá praktika – pozor na citlivé údaje 

 
Milý bratři a sestry 

  

Do Česka doputovala další nekalá praktika. Spočívá v tom, že Vás telefonicky kontaktuje člověk, který se anglicky se silným přízvukem představí   jako pracovník 

Microsoftu, či jiné velké firmy. Pomocí odborných pojmů se Vás snaží donavigovat k tomu, abyste si do počítače nainstalovali program pro vzdálenou podporu 

AnyDesk nebo TeamViewer. Pokud tak učiníte přesně podle jeho pokynů, útočník se tak dostane ke všem Vašim citlivým datům a může Vám do počítače 

naistalovat cokoliv.  

  

Ač se to zdá k nevíře, je tato praktika celkem úspěšná hlavně v Americe, sám sem viděl několik dokumentovaných případů, kdy člověk pod nátlakem udělal 

přesně, co mu útočník diktoval do telefonu. My máme několik výhod. Drtivá většina společností komunikuje se zákazníkem česky z lokálních telefonních čísel. 

Microsoft ani žádná další softwarová firma neoslovuje zákazníky přes telefon kvůli technické podpoře jako první, vždycky musíte volat vy jim, a nevím, kdy kdo 

z Vás posledně volal na technickou podporu Microsoftu.  

  

Zdá se, že jedinou účinnou metodou boje je osvěta. Pokud budete mít příležitost, zmiňte se svým bratrům a sestrám ve sboru. Nejohroženější skupinou jsou 

osamocení senioři. 

  

Pokud umíte anglicky a zajímá Vás tato problematika, doporučuji odkaz na video níže. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=VrKW58MS12g&ab_channel=MarkRober 

  

S pozdravem, Kostka Tomáš 

http://lochotin.umc.cz/poust
http://www.umc.cz/ubytovani/rekreacni-objekty
http://www.kvitekplzen.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=fg3tTNlQPIc
mailto:wittner@post.cz
http://deti.umc.cz/tabor-ecm-dorost/
mailto:masek@unitos.cz
https://www.youtube.com/watch?v=VrKW58MS12g&ab_channel=MarkRober


 

 
 

Milí přátelé,  

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

  
Objevil se tedy nápad vyhlásit soutěž Chvály pro české 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, kteří dodají hudební nahrávku do 31.5.2021, obdrží  drobnou 

odměnu za účast - kvalitní Fair Trade čokoládu v ceně cca 100 Kč. 
 Vítězný klip získá dárkový poukaz v ceně 3000,- Kč, druhé místo v ceně 2500,- 

Kč, třetí místo 1500,- Kč. 
 

Porota bude složená z dětí,  mladých muzikantů a vedoucích dětské služby. 

 

Vyhlášení výsledků proběhne v neděli 20.6.2021 pomocí on-line setkání, kterého se 

budou moci zúčastnit všichni soutěžící. 

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

 

Hotové klipy zasílejte pomocí www.uschovna.cz na níže uvedené maily  
 

Jana Řezníčková, jana.reznickova@gmail.com, KS Plzeň 

Pavel Wittner, wittner@post.cz, ECM Plzeň 1 
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