
Oznámení na Ne 6. června 2021 
1S 8,4-20; (11,14-15); Ž 138; 2K 4,13 – 5,1; Mk 3,20-35

 Dnešní sbírka je na provozní potřeby sboru. Sbírka při minulé bohoslužbě 30. 5. 2021 vynesla 2096 Kč. 
Děkujeme i za dary, které posíláte na sborový účet: 2800133169/2010. 

 Nedělní bohoslužby v kostele každou neděli od 9.30 h za dodržení platných opatření (rozestupy 2 m, roušky, 
desinfekce). Pokud se příchozí nevejde do kostela nebo bude chtít zůstat na dvoře, bude mu umožněn 
venkovní poslech z reproduktoru. Besídka pro děti bude začínat už v 9.30 h. 

 Psaná kázání najdete na webu Lochotína: http://lochotin.umc.cz . Videokanál s audiozáznamem kázání je: 
https://www.youtube.com/channel/UCo9YwgJkyPBx5gb8vu6-Gow  . Videonahrávky z Horšovského Týna 
jsou na: https://www.youtube.com/channel/UCnsV-M38GTrjwqV62otxGlg 

 Modlitební hodiny jsou každou neděli  od 18 h přes SKYPE: https://join.skype.com/…b5M. 
 Biblická hodina v sudé St od 18 h (nejbližší: 9. 6. 2021) přes SKYPE: https://join.skype.com/pu6by8n0BUhX 
 Provoz mateřského centra: Školička je otevřena. Úterní a čtvrteční programy pro rodiče s dětmi probíhají.
 Zkušební trénink pro dospělé a dospívající MUŽE proběhne ve St 23.6. v 19:15-20:15 h v Maranatě. Hodina 

bude zaměřena na posilování, zpevnění a protažení těla. Přihlašování na dita.abrahamova@talentarium.cz 
nebo mobil 608366332 do 15.6.2021 (uveďte celé jméno u dospívajících zájemců i věk). Na základě zájmu 
vyhodnotíme, zda kurz od září budeme otevírat či nikoliv.  Tento trénink je zdarma. 

 Distanční tréninky Mosty k lidem (pro „bezradné křesťany, kteří chtějí sloužit svým nevěřícím známým“) se 
budou konat 16. 9. - 4. 11. vždy Čt 19-21 h. Info: https://mostyklidem.cz/nazivo/  Termín: 31. 8. 2021.

 Studijní program modul A je určen pro laiky, kteří káží ve sborech, ve střediscích diakonie, připravují biblické 
programy v mateřských centrech aj.. Studijní program je také vhodný pro vedoucí domácích skupinek, 
pracovníky s dětmi, mládeží, pro pracovníky se seniory, pro všechny, kteří zvěstují slovo Písma ve sborech i 
mimo ně. Informace najdete v příloze oznámení z 16. 5. 2021 a na: https://moodle.umc.cz/ 

 Davidovy stánky (uctívání Hospodina) se budou konat 26. 6. a 28. 8. od 14 h v CB, Doudlevecká 31, Plzeň.
 Hledáme nového pokladníka farnosti. 
 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/  
 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. 
 Policie informovala pracovníky farnosti o hrozbě teroristických útoků na vzdělávací zařízení a místa s vyšší 

koncentrací lidí. Vyzývá k obezřetnosti a všímání si nestandardních předmětů odložených např. v okolí koste-
la.  Lze volat linku 158 (Policie ČR).

 Vyšla červnová Polnice a pro předplatitele přišel Život víry. 
 Zájemci o předplatné Života víry na 2. pololetí: prosíme do 20. 6.  převeďte částku 250,- Kč na sborový účet 

2800133169/2010, var. 420, do poznámky: PŘEDPLATNÉ ŽIVOTA VÍRY 
 Cesta do Emaus (3denní pobyt s duchovním programem) pro muže i pro ženy bude 16.-19.9.2021 v 

duchovním centru ve Vranově u Brna. Kdo již absolvoval, je zvaný do organizačního týmu.
 Křesťanská konference 2021 s tématem Bez zadních vrátek se bude konat v termínu od 4. do 6. července 

2021 v Praze. Další info na: http://kk.kmspraha.cz 
 Při používání prostor v I. patře prosíme o uvedení zpět do stavu podle fotografií na stolku před dveřmi.
 Indie prosí o pomoc rodinám zasaženým novou vlnou pandemie. Info na nástěnce. Můžete přispět jakouko-

liv částkou na účet č. 2700139555/2010 s variabilním symbolem 973.   
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