
Oznámení na Ne 17. října 2021   
(Vstupní verše: Př 4, 18-19); Žalm 84; Iz 30, 18-26; 1Pt 3, 10-17; Mt 7, 13-14. Nacházení životního štěstí. 
 

• Dnešní sbírka je na provozní potřeby sboru. Minule se vybralo: 1650 Kč.  Děkujeme i za dary došlé na účet.  

• Nedělní bohoslužby v kostele každou neděli od 9.30 h za dodržení platných opatření (rozestupy 1,5 m, 
roušky, dezinfekce). Besídka pro děti začíná po úvodním společném bloku chval a modliteb.  

• Besídkáři se sejdou dnes po bohoslužbách. 
• Modlitební hodiny jsou každou neděli od 18 h přes SKYPE: https://join.skype.com/…b5M  
• Biblické hodiny se konají po 14 dnech od 18 hodin přes SKYPE. V osmi večerech otevíráme téma skutků 

duchovního milosrdenství. Příští: 27. 10. 2021. Odkaz: https://join.skype.com/pu6by8n0BUhX  
• Biblická Za_stavení na téma Kázání na hoře jsou ve Čt/14 dnech od 18 h. Info na webu. Nejblíže: 21.10.2021. 
• Kurzy o naději probíhají ve Čt/14 dní od 18 h v kostele. Nejblíže: 28.10.2021 

• ECM 100+1 výročí založení ECM v ČR a na Slovensku v sobotu 6. listopadu v rámci Výroční konference. 
Srdcem sobotního dne bude bohoslužba od 16:00 hodin. Jsme žádáni o modlitby. „Buďte, prosím, kreativní – 
hledejte všechny možné způsoby, informační kanály, …jak lidi zvát, představit jim program… (vypadá velmi 
dobře!!!) a snížit práh účasti (objednat autobus/mikrobus, zprostředkovat společný odvoz autem,…). 
Připravme, prosím, společně sobotu naplněnou radostí ze společných setkání, vzpomínáním, poděkováním 
sobě navzájem, našim „otcům a matkám ve víře“, a neméně Kristu, jehož darem je dnešek i léta 100+1, které 
mu předcházela.“ Plakátek je na nástěnce. 

• Dětské venkovní kluby by se mohly rozběhnout po 14 dnech od St 20. 10. na Vinicích u dětského hřiště ve 
Strážnické ul. Potřebujeme další do týmu. Chcete-li se přidat, kontaktujte Pavla Wittnera (773155298).  

• V neděli 7. 11. budou společné bohoslužby v Maranatě od 9 hodin. V našem kostele se výjimečně 
bohoslužby konat nebudou.   

• Godzone 2021 - evanjelizačné turné 20.11. v Ostravě v 19.30 h. Vypravuje se autobus. Je třeba se co nejdříve 
přihlásit u Tomáše Maška (řidič jednoho z autobusů: masek@unitos.cz, 602151136), max. do 20. října. 

Program bude živě přenášen TV Noe. 
Z Plzně odjíždíme v 11.00 hodin, sraz v 10.30 hodin na Terminálu hlavní nádraží Plzeň, autobusové nástupiště 
číslo 1. Přistoupí též účastníci z Prahy, zde sraz ve 12.45 na Zličíně, nástupiště 1, odjezd ve 13.00 hodin. 
Cena =500,-Kč / osobu, vlastní program v Ostravě je zdarma, ale zcela jistě bude vyhlášena na místě sbírka na 
pokrytí nákladů (pronájem arény, cestovní výlohy týmu GDZN apod.) Řidič autobusu (člen ECM Plzeň-Lochotín 
Tomáš Mašek) prosí po skončení akce o zodpovědný návrat k autobusu do 45 minut. 
Sledujte aktuální protiepidemiologické předpisy a postupujte podle nich. 

• Vystoupení taneční skupiny Paprsek jsme srdečně zvaní na představení s názvem O radosti 
17.10.2021 od 17 hodin v KD Šeříková. Na akci je nutné se prokázat negativním testem, očkováním nebo 
prodělaným covidem v uplynulých 180 dnech. Vstupné přes portál: plzenskavstupenka.cz  

• Církev ve světě médií je téma stud. dne ERC a ČBK 21. 10. přes ZOOM. Více na:  www.ekumenickarada.cz/24sd.  
• Zemřel Milan Svoboda dne 28.9.. Poslední rozloučení se konalo ve Velké obřadní síni na Ústředním hřbitově 

v Plzni v pondělí 11. 10. v 10 h. 

• Zveme vás dne 31. 10. na sborové grilování po konci shromáždění. K dispozici bude vše potřebné. Sebou si 
můžete vzít něco na gril a dobrou náladu. Pro nepřipravené nebo nečekané návštěvníky bude připraveno 
v omezeném množství i maso, klobásy na gril.              Srdečně zve farář a staršovstvo 

• Denní čtení na 2022 je za 90 Kč k dispozici na stolku/v kanceláři. Krátká zamyšlení na každý den. Obálky 
s penězi můžete dávat do kasiček na sbírku nebo kasičky ve zdi.  

• Sociální rehabilitace SKP Plzeň  - Ivona Pavelková píše: cíl byl již 
naplněn https://pomahejpohybem.cz/#projects . Tak jste „šlápli do pedálů“, že stačil týden a bylo to. Děkuji 
moc za ochotu všem, kdo se do toho s námi zapojili. Aplikaci EPP si můžete v mobilu ponechat a podporovat i 
jiné projekty, které body také potřebují. A až tam zase bude naše Středisko, tak bych se s dovolením opět 
ozvala. Nadaci ČEZ žádáme opakovaně. 

• Víkendovka pro dorost 12-15 let se koná v Jihlavě 3. – 5. 12. Pořádá tým dorostového tábora ECM. Pozvánky 
a informace o programu budou do konce října. Rezervujte si čas. Pojedeme hromadně vlakem/autobusem. 

• Budeme objednávat letáčky BTM. Abychom ušetřili poštovné, nabízíme přidání letáčků pro vás/vaše známé 
ke hromadné objednávce. Ideálně, když mailem na wittner@post.cz do konce října napíšete kolik jakých 
letáčků z nabídky Misijní letáky - BTM chcete. Letáčky do 5,- Kč/ks mohou být hrazeny z rozpočtové kolonky 
evangelizace.  

• Modlitba za domov se letos koná od 15. do 28. října 2021 na několika místech v Praze 5 na Barrandově. 
Součástí je Legoprojekt a výstava dětských výtvarných prací. Vlastní Modlitba za domov, kterou bude 
přenášet ČT, se bude konat 28. října od 15:00 v nově zbudovaném Kostele Krista Spasitele. Na nástěnce a 
webu www.modlitbazadomov.cz naleznete další info.  
 

Další oznámení na nástěnce: Přednášky o Izraeli  od K. Gerloffové (na nástěnce, v mailu u PW), Konference Dětské misie 6. 11. 
Praha. Kurz Svoboda v Kristu on line (od 3.11. celkem 10 lekcí); Modlitba za domov 15.-28.10.2021. 

https://join.skype.com/lzvKPFbwAb5M
https://join.skype.com/pu6by8n0BUhX
mailto:masek@unitos.cz
http://www.ekumenickarada.cz/24sd
https://pomahejpohybem.cz/#projects
mailto:wittner@post.cz
https://www.btm.cz/misijni_letaky/
http://www.modlitbazadomov.cz/

