
Oznámení na Ne 25. prosince 2022  (http://lochotin.umc.cz/)  
 Iz 52, 7-10; Ž 98; Žd 1, 1-4(-12); J 1, 1-14 

 
• Sbírka je na provozní potřeby sboru. Přispívat můžete i QR kódem na kasičkách. Minule se na fond 

Connexio, misie ECM v Evropě vybralo 1978 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 
• Dětský venkovní klub na Vinicích se při dobrém počasí bude konat ve středu 11.1. 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. Pozor – kdo jste si už kupoval 

Denní čtení, zkontrolujte strany 129-132, u některých výtisků chybí. Ty, co jsou na stolku, jsou vpořádku. 
• Prosíme o přinášení Novoročních veršíků do kanceláře. 
• Podporovatelé sborové Adopce na dálku – pokud jste se zavázali přispět v letošním roce nějakou částkou a 

ještě jste neučinili, prosíme: učiňte do konce roku na účet sboru č: 2800133169/2010, var. symb. 333.  
• Pokladní doklady z letošního roku prosíme noste k proplacení pokladníkovi do 8.1.2023. 
• Zbylé plakátky – dárky si můžete vzít v počtu 1 ks do rodiny, pokud jste nebyli na rodinné bohoslužbě. 
• Narození: 6.12. se Marcele Mráčkové a Davidovi Zajacovi narodil syn Petr, měřil 49 cm a vážil 3,38 kg.  
• Narodila se Alžběta Vojtová. Děkujeme za modlitby. Obě jsou v plném zdraví a taky vás zdraví.  
• Požadavky do rozpočtu 2023 prosíme vedoucí služeb, aby poslali nejlépe do 25.12. na mailovou 

adresu lochotin-fv@googlegroups.com. Vzhledem ke stavu financí farnosti prosíme o střízlivost.  
• Společný týden modliteb bude 8.-15.1.2023 vždy od 18 h, ale poslední den v 17 h. Ve Čt 12.1. je to u nás!!  

 
 

Na nástěnce: Online tréninky Mosty k lidem (www.mostyklidem.cz) uzávěrka přihlášek 9.1. 
 

 
Adventně vánoční akce 2022 v našem kostele 
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) 
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