
Oznámení na Ne 2. května 2021 
Sk 8,26-40; Ž 22,26-32; 1J 4,5-21; J 15,1-8 

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 v současné době nekonají. 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.
Nedělní bohoslužby 2. 5. a 9. 5. se budou konat od 9.30 h v kostele pro 30 osob, od 11 h on-line přes MS 
Teams. Účastníci bohoslužby v kostele si musí zarezervovat místo na tel. 773155298 (P. Wittner). 
Nedělní bohoslužba o Letnicích 23. 5. se bude konat na dvoře kostela v 9.30 h. Zván je každý!! Pro příchozí 
děti bude na všech třech bohoslužbách v kostele zajištěna besídka.

 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: 12. 5. 2021) prostřednictvím SKYPE: 
https://join.skype.com/pu6by8n0BUhX 

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

 Jarní úklid proběhne v kostele  pouze v sobotu  22. 5. - vzhledem k množství práce, kterou vykonaly pra-
covnice školičky v době jejího uzavření. Již je téměř vše hotovo. Budou se dělat hlavně venkovní věci a garáž. 

Pozvánky jinam
 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.

 Křesťanská konference KMS 4. - 6. 7. 2021 v Praze. Info, přihl: http://kk.kmspraha.cz/ . Dětská konference 
pro školáky letos nebude.

Důležité – sbírky, služby…
 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.
 Plata od vajíček 5 x 6 ks potřebují Wittnerovi. Pokud máte nebo jste ochotni sbírat, prosíme dejte vědět.

Termíny, akce pozdější
 Dorostový tábor ECM: 14.-21.8.2021 ve vlastních stanech pro 12-16 let. Rezervační formulář a informace s 

přihláškami jsou již v odkazu: http://deti.umc.cz/tabor-ecm-dorost/  Nová informace: Zajištěný kuchař 
odřekl. Znovu sháníme kuchaře do polní kuchyně. Zájemci, dejte vědět Tomáši Maškovi: 602151136.

 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 
 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 6-10 a 10-
14 let. 

Další oznámení
 Vyšlo Slovo a život (zdarma), pro předplatitele Život víry
 Vyšla Polnice. Zájemcům byla zaslána elektronicky. Pro účastníky bohoslužeb v kostele bude na stolku. 

Aktuální informace na: http://lochotin.umc.cz/ 
Nová a důležitá oznámení jsou psaná červeně.
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 Série ze života Pána Ježíše z pohledu jeho učedníků (americký seriál The Chosen) je ke shlédnutí na: 
http://www.thechosen.tv/  -> zvolte dole „Start Season 1“ a vpravo můžete vybrat české titulky. 

 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. 

 PAPRSEK pro potěšení a povzbuzení s námi sdílí dvě videa z jejich vlastní tvorby, která vznikla v období ka-
rantény 
1. video PAPRSEK Jerusalema Dance Challenge, https://youtu.be/x9TICkbp5ZI
Zpracovaná mezinárodní taneční výzva podpora v boji proti covidu – zpracovalo jí mnoho organizací nejen 
taneční skupiny, ale i zdravotní sestry, policajti, letušky atd... Naše není tak profi, ale máme z ní velikou 
radost. Celé video je sestříháno ze 30 videí různých kvalit. Tanec jsme vyučovali na online trénincích. Na 
speciálním online tréninku se nás sešlo cca 60 a bylo to moc príma být alespoň tímto společně. Zapojili se i 
maminky včetně jednoho tatínka ;), což můžete ve videu vidět. Věříme, že radost při společném tanci je 
vlastně půl zdraví ;). Snad Vás video potěší.
2. video Choreografie "Sama"https://youtu.be/G3e1EUe25Po  Jelikož nemáme stále možnost tančit společně
na jevišti, zveme Vás ke shlédnutí choreografie s názvem Sama. Autorkou choreografie je Tereza Vaďurová. 
Celý tanec vznikl pouze na online trénincích a je reakcí na aktuální situaci, na sociální izolaci, kterou více či 
méně pociťuje každý z nás. Chceme vás tímto tancem povzbudit ke sdílení. Věříme, že společně situaci 
zvládneme.

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

    

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.
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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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