
Oznámení na nedělní bohoslužby 7. srpna 2022   (http://lochotin.umc.cz/)  
Iz 1, 1.10-20; Ž 50, 1-8.22-23; Žd 11, 1-3.8-16; L 12, 32-40 
 

• Sbírka je na provozní potřeby sboru. Příští neděli 14. 8. se koná sbírka na pomoc Ukrajině.  

• Děkujeme za dary došlé na účet.  

• Nedělní bohoslužby v kostele každou neděli od 9.30 h. Besídka pro děti začíná po úvodním bloku. 

• Nahrávku kázání najdete na: https://www.youtube.com/channel/UCo9YwgJkyPBx5gb8vu6-Gow. 
• Společná modlitební setkání v neděli od 8.45 h se přes prázdniny konají normálně.  
• Biblické hodiny ani Modlitební hodiny v neděli večer se přes prázdniny nekonají.  
• Dětské venkovní kluby na Vinicích se během prázdnin nekonají. 

• Výzva k přinášení nových projektů na pomoc Ukrajině od sestry superintendentky je uvedena na nástěnce. 
Může se jednat i o finančně náročné projekty, na kterých by se církev mohla podílet. 

• Společné fotogragrafování sboru a besídky se bude konat třetí neděli v září 18. 9. 2022 po bohoslužbách. 

• Poznej svého mládežníka – kdo z rodin, párů či jednotlivců – členů sboru byste se chtěl a mohl zúčastnit 
losování kdo z mládežníků bude ke komu pozván na nedělní oběd koncem září nebo v říjnu, zapište se na 
formulář na stolku.  

• Večer chval ve Štěnovicích se bude u Martanových konat v sobotu 13.8. v 18 h. Jsme zváni.  

• Pokud chcete vyjádřit svoji podporu kandidatuře Libora Michálka na prezidenta ČR, můžete využít 
podpisový arch na stolku u dveří. 

• „Lístky účastníka bohoslužby“ jsou na stolku k dispozici pro vyjádření názoru k bohoslužbě aj.  

• Festival United shání dobrovolníky, info na nástěnce. 

• Stará herní sestava z farní zahrady bude vyměněna za novou. Pokud byste věděli o nějakém zájemci za 
odvoz, je třeba odvoz realizovat v týdnu 8.-14.8.2022, pokud v pracovních dnech, tak po 17 h kvůli táboru. 

• Prosíme o pomoc s postavením stanu dnes po bohoslužbě na zahradě, zajištuje P. Wittner. 
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