
Oznámení na Ne 4. prosince 2022  (http://lochotin.umc.cz/)  
 Iz 11, 1-10; Ž 72, 1-7.18-19; Ř 15, 4-13; Mt 3, 1-12 

 
• Sbírka je na sociální fond církve. Přispívat můžete i QR kódem na kasičkách. 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 
• Dětský venkovní klub na Vinicích se při dobrém počasí bude konat ve středu 14. 12. od 16 h.  
• 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.  
• Živý Betlém na Štědrý den odpoledne – info na nástěnce, dejte vědět, kdo byste se chtěl zapojit. 
• 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) – dnešním dnem končí sběr. Kdo byste mohl pomoci s tříděním, 
organizací, rozvozem… kontaktujte Magdu Škaloudovou (608701980).  

• Stručná zpráva o Centrální konferenci  a volbě nového biskupa Stefana Zürchera na období 6 let je na 
nástěnce.  

• Děkujeme za pomoc a službu při Rozsvícení stromku a jarmarku minulou neděli!! 
• Rodinná bohoslužba proběhne příští neděli 11.12. Rodiče dětí besídky, kteří budou přihlašovat děti na 

přespávačku před bohoslužbou, prosíme učiňte tak do St 7.12. 
• V neděli 18.12. v 18 h proběhne modlitební a žehnající shromáždění, ve kterém vstoupíme před Pána s 

chválou a na základě promluvení Písma o daru spásy - daru života beze strachu, v uctívání a v prorocké 
svědecké službě. Budeme Pánu naslouchat, přinášet mu prosby a žehnat si na základě Božího promluvení. 
Pojďme dát Pánu najevo svá očekávání, důvěru a touhu po požehnání. 

 
Na nástěnce: Plzeňská jednička s upoutávkou na naše Dětské kluby / Duchovní cvičení pro muže / Prohlášení Valného 
shromáždění Ekumenické rady církví k válce na Ukrajině a k situaci ukrajinských uprchlíků.docx  / Pastýřský list 
superintendentky po CC CSE 2022 (oba dokumenty v elektronické příloze oznámení z 27.11.) / Online tréninky Mosty 
k lidem (www.mostyklidem.cz) uzávěrka přihlášek 9.1. 
 

 
Adventně vánoční akce 2022 v našem kostele 
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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