
Oznámení na Ne 22. ledna 2023  (http://lochotin.umc.cz/)  
 Iz 9, 1-4; Ž 27, 1.4-9; 1K 1, 10-18; Mt 4, 12-23: Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo 
 

• Sbírka je na provozní potřeby sboru. Přispívat můžete i QR kódem na kasičkách. Minule se vybralo 1967 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  
• Modlitební setkání v neděli ráno se koná od 8.45 h v kanceláři. 
• 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 25. 1. od 16 h.  
• Denní čtení je na stolku za 90,- Kč. Peníze prosíme do obálek a kasičky ve zdi.  
• 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+ probíhá každé pondělí v čase 16-18 h. Jsou zváni i naši přátelé a příbuzní. 
• Novoroční veršíky losované pro služby minulou neděli si vedoucí služeb mohou vzít z nástěnky.  
• Víkend pro mladé plánovaný na 13.-15.1. Milanem Mrázkem byl přesunut na 20.- 22. 10. 2023.  
• Modlitební a žehnající shromáždění druhé v pořadí se bude konat dnes 22. 1. v 18:00 v kostele. Úmyslem je 

pokračovat v této frekvenci 1x/měsíc po nějakou dobu.  
• Ekumenické modlitební shromáždění se bude 23.1.2023 konat v Praze opět po letech na Ústředí ECM, Ječná 

19 v 18 h. Sestra superintendentka povzbuzuje, abychom ze sborů přijeli.  
• Dvoudenní seminář o chválách 17.-18.2.2023 s K. Řežábkem a Filiou, CB Doudlevecká 31. 
• Nabídka němčiny online přichází od německé misionářky, která se v ČR už přes 30 let věnuje evangelizaci 

dětí, vede Tim22. Další info: Deutsch mit Spaß und Erfolg (deutschmiterfolg.eu) 
• Masopustní průvod po Bolevecké návsi se zastaví i v našem kostele (na dvoře) – v neděli 19. 2. po 

bohoslužbě. Prosíme o vaši účast a donesení občerstvení (slané a sladké). Co přinesete prosíme hlaste Vlastě 
Tesařové. Čekáme kolem 100 návštěvníků jako vloni.  

 
Nástěnka: Seminář pro svobodné 17.-18.3. v Praze Nežít v čekárně | KMS (kmspraha.cz) / Aktuální info z Pomoci 
Ukrajině z Ústředí ECM + překlad informace z Centrální konference  
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