
Oznámení na Ne 20. listopadu 2022  (http://lochotin.umc.cz/)  
Jr 23, 1-6; L 1, 68-79; Ko 1, 11-20; L 23, 33-43 
 

• Sbírka je na provozní potřeby sboru. Přispívat můžete i QR kódem na kasičkách. Minule na pomoc Ukrajině 
se vybralo 3510 Kč. Děkujeme i 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 jsou ve středu před 2. a 4. nedělí v měsíci od 18 h na: https://join.skype.com/pu6by8n0BUhX 
• 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. 
• Dětský venkovní klub na Vinicích se při dobrém počasí bude konat ve středu 30. 11. od 16 h.  
• Poušť 2023 – pro náš sbor jsme zarezervovali termín 29.7.-5.8.2023. Zapište si do diářů. 
• Plyšové kozy potřebujeme pro naše mateřské centrum, kdo byste mohl darovat? 
• Denní čtení je na stolku za 90,- Kč. Peníze prosíme do obálek a kasičky ve zdi.  
• Nábytek za odvoz původně ze školičky – modré poličky, dřevěná lišta, trojúhelníková police – pod schody. 
• Živý Betlém na Štědrý den odpoledne – info na nástěnce, dejte vědět, kdo byste se chtěl zapojit. 
• Fotografie z 25. 9. 2022, kdo jste si objednal, jsou na stolku. Peníze vhazujte do kasiček nebo kasičky ve zdi. 
• Potřebujeme ozdobit vnitřní stromek v týdnu od 21.11. Kdo byste mohl, sdělte P. Wittnerovi. 
• Buchty a bagety kdo byste byl ochoten udělat pro kurz „S dětmi na cestě víry“ na sobotu 26.11. -> PWitt 
• Adventní koncert skupiny FILIA a hostů bude 3. 12. 2022 19:00 v Církvi bratrské, Doudlevecká 31 
• Vánoční klavírní koncert Louskáček s osobním příběhem virtuoza Toshe Temelkova zazní v Domě hudby, 

Husova 30, Plzeň ve středu 7. 12. v 19 h. Cena: 200 Kč. Vstupenky na: 602558308. Pozvěte přátele!! Pořádá: 
pořádá Prime Net (http://prime-net.cz/cs/onas/), hnutí křesťanských podnikatelů, které je součástí 
organizace Nový život, o.p.s. 

• Krabice od bot (dárky pro potřebné děti) – zase bude náš sbor sběrným místem. Kdo byste mohl pomoci 
s tříděním, organizací, rozvozem…608 dárků, kontaktujte Magdu Škaloudovou (608701980). Tabulka pro 
darující je v odkaze: KrabiceOdBot2022.xlsx (sharepoint.com) 

• Knihy pro děti a mládež z nakladatelství Baobab po bohoslužbě 20.11. si můžete koupit od Evy Vaďurové. 
• Modlitební štafeta 1 sbor ECM se modlí za ostatní sbory ECM dneškem končí týden našeho sboru.  
• Kdo byste mohl upéct a donést drobné cukroví na rozsvícení stromku, dejte vědět Vlastě Tesařové. 
• Prosíme o pomoc se složením slunečníku a trampolíny dnes po bohoslužbách.  
• Stručná zpráva o Centrální konferenci  a volbě nového biskupa Stefana Zürchera na období 6 let je na 

nástěnce.  
• Živý přenos ze slavnostní bohoslužby s uvedením nového biskupa do úřadu – DNES v neděli 20.listopadu od 

14:00 h. https://emk-schweiz.ch/livestream/#ZK1  
• Letošní prodejní minijarmark začne po rozsvícení stromku v neděli 27.11. od 17 h. 

Pokud byste se chtěli zúčastnit jako prodejci, dejte to vědět Šťěpánce Kuchynkové mailem: vanocni-
trhy@seznam.cz do čtvrtka 24.11. 

• O červené středě (na připomenutí pronásledovaných pro víru) 23.11. bude nasvícený do půlnoci náš kostel. 
Zároveň jsme zvaní -> v 17 hod. půjde (ekumenické) modlitební procesí od vchodu do katedrály kolem 
pamětní desky kardinála Berana do průjezdu františkánského kostela, budeme se modlit za všechny 
pronásledované pro víru. 
 

Na nástěnce: Zpravodaj Dětské misie / Plzeňská jednička s upoutávkou na naše Dětské kluby / Duchovní cvičení pro 
muže / O spiritualitě a duševním onemocnění (Maranatha 24.11 v 16 h) / Tisková zpráva z ERC o pomoci Ukrajině /  
 

 
Adventně vánoční akce 2022 v našem kostele 
25. 11. / 10.00 / Výroba adventních věnců (mc-slovicko@umc.cz)*  
27. 11. / 17.00 / Rozsvícení stromku a jarmark  
3. 12. / 16.30 / Mikuláš, venkovní s okénkem (mc-slovicko@umc.cz)*  
11. 12. / 9.30 / Vánoční rodinná bohoslužba  
17. 12. / 10.00 / Vánoční dílnička (pavla.balousova@volny.cz)*  
24. 12. / 21.00 / Štědrovečerní bohoslužba  
25. 12. / 10.00 / Boží hod vánoční (s Večeří Páně)  
1. 1. / 10.00 / Bohoslužba s obnovou smlouvy (s Večeří Páně)  
8. 1. / 9.30 / Bohoslužba Zjevení Páně (s Večeří Páně) 
* nutná registrace předem 
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