
Oznámení na Ne 8. ledna 2023  (http://lochotin.umc.cz/)  
Ž 72, 1-7.10-14; Iz 60, 1-6; Ef 3, 1-12; Mt 2, 1-12 Mourost, která se klaní a dává do služby Spasiteli 
 

• Sbírka je na Pomoc Ukrajině. Přispívat můžete i QR kódem na kasičkách. Minule se sebralo 1177 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.  
• 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. 
• 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. 
• Narození: 21.12. se Filipovi a Mirijam narodila Alžběta Vojtová.   
• Společný týden modliteb bude 8.-15.1.2023 časy a místa dole nebo na: lochotin.umc.cz/akce. Ve Čt u nás!! 
• Vyšla Polnice, je na stolku zdarma. Pro předplatitele je v kanceláři Život víry.  
• Farní konference proběhne ve čtvrtek 30.3.2023 od 18 h. Do 5.3. pošlete příspěvky do Sborníku na mail: 

robert.jicha@kanguru.org.  
• Cafe Club 65+ bude probíhat od 9.1.2023 každé pondělí v čase 16-18 h. Jsou zváni i naši přátelé a příbuzní. 
• Davidovy stánky se budou v našem sboru opět po čase konat 14.1. v čase 14-20 h. Jedná se o odpoledne 

naplněné křesťanskými chválami a uctíváním. Tentokrát mj. se skupinami Boží benzín a s mládeží z Koinonie.  
• Novoroční veršíky se losovali pro služby minulou neděli. Vedoucí služeb si je mohou vzít z nástěnky. Pro 

osobní potřebu si berte do vyčerpání z tácu na stolku u východu.  
 
Nástěnka: Mosty k lidem - uzávěrka přihlášek 9.1. (Praktický trénink distančně na Zoomu – Mosty k lidem 
(mostyklidem.cz)) / Seminář pro svobodné 17.-18.3. v Praze Nežít v čekárně | KMS (kmspraha.cz) / Aktuální info 
z Pomoci Ukrajině z Ústředí ECM / Víkend pro mladé 13.-15.1. (pořádá Milan Mrázek, kazatel ECM) 
 
SPOLEČNÝ TÝDEN MODLITEB 8.1.-15.1.2023  
Ne 8.1. od 18:00hod – ŘCK, Pod Všemi svatými, Plzeň Roudná, káže: Jan Staněk (KřSb)  
Po 9.1. od 18:00hod – ECM, Husova 14, káže: Dalibor Vlk (CČSH)  
Út 10.1. od 18:00hod – CB, Doudlevecká 31, káže: Zdeňěk Šplíchal (CB Návrat)  
St 11.1. od 18:00hod – ŘKC, Chodské náměstí, káže: Radim Škaloud (ČCE)  
Čt 12.1. od 18:00hod – ECM, Bolevecká náves 2, káže: Igor Bibko (řekc)  
Pá 13.1. od 18:00hod – CASD, Malesická 10, káže: Evžen Rakovský (řck)  
So 14.1. od 18:00hod – ČCE, Němejcova 2, káže: Petr Vaďura (ECM)  
Ne 15.1. od 17:00hod – KS Plzeň, Kostel sv. Martina a Prokopa, Revoluční 98, Pl zeň Lobzy, káže: Daniel Šrámek (CB) 
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