
Oznámení na Ne 9. května 2021 
Sk 10,44-48; Ž 98; 1j 5,1-6; J 15,9-17

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 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.

Důležité – sbírky, služby…
 Sbírka při bohoslužbě 23. 5. 2021 bude tradičně věnována na Podporu misijních projektů. Plakátek na 

nástěnce nebo v příloze tohoto oznámení.
 Hledáme nového pokladníka farnosti. 

Termíny, akce pozdější
 Inaugurace superintendentky a rozloučení s bývalým superintendetem se bude konat v pátek 21. 5. 2021 od 

18 hodin v Praze, Ječná 19. Pozvánka od bratra biskupa v příloze tohoto oznámení. Po skončení jsme zvaní na
přátelské setkání a pohoštění. Wittnerovi nabízejí 5 míst v autě - zájemci, dejte vědět.  

 Kurz duchovních darů pro vedoucí církví se bude konat o šesti středách nebo čtvrtcích květen – červenec. 
Info  na nástěnce nebo v příloze tohoto oznámení.  Termín přihlašování: 14. 5. 2021.

 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/  Zajištěný kuchař odřekl. Znovu sháníme 
kuchaře do polní kuchyně. Zájemci, dejte vědět Tomáši Maškovi: 602151136.

 Sborová Poušť 24.-31.7.2021 (http://lochotin.umc.cz/poust  ). 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, je na stolku v modlitebně. 
 Chvály pro české děti (soutěž amatérských křesťanských videoklipů ) odevzdávat do konce května. První 

klipy jsou již zveřejněny v odkazu: https://www.youtube.com/channel/UCozcrHbjazokahI12B91Q9w 
 PAPRSEK pro potěšení a povzbuzení s námi sdílí dvě videa z jejich vlastní tvorby, která vznikla v období ka-

rantény https://youtu.be/x9TICkbp5ZI. + https://youtu.be/G3e1EUe25Po 

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

https://www.youtube.com/channel/UCozcrHbjazokahI12B91Q9w
https://youtu.be/x9TICkbp5ZI
http://lochotin.umc.cz/poust
https://youtu.be/G3e1EUe25Po
http://www.kvitekplzen.cz/
http://deti.umc.cz/tabor-ecm-dorost/
https://esumc.cz/calendar/
https://join.skype.com/pu6by8n0BUhX
https://join.skype.com/lzvKPFbwAb5M
https://www.youtube.com/channel/UCnsV-M38GTrjwqV62otxGlg
https://www.youtube.com/channel/UCnsV-M38GTrjwqV62otxGlg
https://www.youtube.com/channel/UCo9YwgJkyPBx5gb8vu6-Gow
http://lochotin.umc.cz/
http://lochotin.umc.cz/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ad57d7d4d70d143419848b3f34651bae3@thread.tacv2/1605810536699?context=%7B
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ad57d7d4d70d143419848b3f34651bae3@thread.tacv2/1605810536699?context=%7B
http://lochotin.umc.cz/

