
Oznámení na Ne 2. října 2022  (http://lochotin.umc.cz/)  
Žalm 95; Lukášovo evangelium 17,5-10: Víra, která dokáže mnoho 
 

• Dnes se sbírka nekoná. Minule se vybralo: 2145 Kč. Děkujeme za dary došlé na účet farnosti. 

• DNES SE PO BOHOSLUŽBĚ KONÁ společné grilování. Prosím počítejte s tím a neprchejte. 

• 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 – zvaní mládežníků na oběd po bohoslužbách podle losu proběhne 9.10.2022.  
• „Lístky účastníka bohoslužby“ jsou na stolku k dispozici pro vyjádření názoru k bohoslužbě aj. 

• 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) 

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

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

• Modlitební konference za nespasené děti 5. 11. 2022 v CB Soukenická, Praha, v 9-16 h. 

• Dětské venkovní kluby na Vinicích rozbíháme díky ochotným služebníkům opět od 5. 10. 2022 ve St/14 
dnech. Vezměte pozvánky vašim známým. Kdo byste chtěl přiložit ruku k dílu nebo svoje modlitby, dejte 
vědět. 

• Poušť 2023 – pro náš sbor jsme zarezervovali termín 29.7.-5.8.2023. Zapište si do diářů. 

• Dnes začíná týden modliteb 24/7 za Plzeň. Letáčky na stole. Vybíráme: 

• Večer modliteb s tématem Radost, spasení lidí a uzdravení dne 4.10.2022 v 18:00 h u nás.  

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

• Denně ranní modlitby z věže (od 7:00-8:00, sraz v 6:45) 

• Na stránce https://247.krestan.org/ se je možné zaregistrovat do modlitebního řetězu (probíhá z 
domova)  
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