
Oznámení na Ne 18. září 2022  (http://lochotin.umc.cz/)  
Jk 2,13; Ž 4; Jr 8, 18-23; 1Tm 2, 1-7; Lk 16, 1-13 Zachraňující prozíravost 

 

• Dnešní sbírka je na provozní potřeby sboru. Přispět můžete i pomocí QR kódu na kasičkách. Minule na 
pomoc Ukrajině se vybralo 3578 Kč.  
Děkujeme za dary došlé na účet farnosti. 

• 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. 

• Modlitební hodiny se konají každou neděli od 18 h přes SKYPE https://join.skype.com/lzvKPFbwAb5M 
• Ke společnému modlitebnímu setkání každou neděli od 8.45 h zve Štěpánka Kuchynková do kanceláře.  
• Biblické hodiny se rozběhnou v říjnu. 
• Výzva k přinášení nových projektů na pomoc Ukrajině je zveřejněna na nástěnce. Může se jednat i o 

finančně náročné projekty, na kterých by se církev mohla podílet. 
• 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.  

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

• Vyšla Polnice a metodistický časopis Slovo a život.  

• Mateřské centrum se bude místo dosavadních Út a Čt – konat ve Čt a Pá v čase 9-11.30 h. Další info i ke 
školičce najdete na: Mateřské centrum Slovíčko (mc-slovicko.cz) 

• Společné fotografování sboru a besídky bylo přesunuto z 18. 9. na 25. 9. 

• Česká biblická společnost (obchod@dumbible.cz) má v rámci Akce září slevy na Bible a tituly v ukrajinštině. 

• Ztráty a nálezy z příměstského tábora v našem kostele jsou v kanceláři. 

• Rozhlasová bohoslužba 2.10. bude přenášená z našeho kostela. POZOR! ZAČÁTEK BUDE UŽ V 9 HODIN. 

Přijďte včas. Sdělte to vašim známým a pozvěte je alespoň k rádiu 😊 

• Společné grilování bude po skončení rozhlasové bohoslužby 2.10. 

• Stará herní sestava ze zahrady je k dispozici v garážovém stání za odvoz. 

• Majitelé klíče od zvukařské skříně prosíme, aby si v kanceláři vzali nový  klíč. 

• Ekumenická bohoslužba 25.9.22 od 18 h v katedrále sv. Bartoloměje. 

• Večer modliteb s tématem Radost, spasení lidí a uzdravení dne 4.10.2022 v 18:00 v rámci Týdne modliteb 
za Plzeň 24/7. 

• Odpoledne a večer modliteb a chval dne 8.10.22 od 14 h v CB, Doudlevecká 31 v rámci 24/7 

• Godzone Jesus Tour 2022 na různých místech (např. Praha 24.10.) 18-21 h – nástěnka nebo tour.godzone.sk 
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