
Oznámení na Ne 29. ledna 2023  (http://lochotin.umc.cz/)  
Mi 6, 1-8; Ž 15; 1K 1, 18-31; Mt 5, 1-12: Co nám chybí ke štětí  
 

• Sbírka je na provozní potřeby sboru. Přispívat můžete i QR kódem na kasičkách. Minule se vybralo 990 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 8. 2. 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. 
• Víkend pro mladé plánovaný na 13.-15.1. Milanem Mrázkem byl přesunut na 20.- 22. 10. 2023.  
• 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.  

• Modlitební a žehnající shromáždění třetí v pořadí se bude konat 19. 2. v 18:00 v kostele.  
• Společný sborový oběd proběhne po bohoslužbě 26.2. Kdo se budete chtít podílet na vaření, řekněte Janě 

Jíchové.  
• Slovo a život (čtvrtletník naší církve) nové číslo je zdarma k dispozici na stolku.  
• Přespávačka sborových dětí do 15 let se bude konat ve dnech 2.-5.2. Prosíme rodiče, aby přihlašovali do Út 

31.1. na wittner@post.cz. Tamtéž dejte vědět, pokud byste mohli přispět nějakou buchtou nebo obědem 😊 
• Tábor pro dorost ECM (12-16 let) se bude konat ve Velkém Meziříčí ve dnech 20.-26.8. Zarezervujte si tento 

termín. Přihlašovací formulář bude brzy k dispozici. 
• Sborová dovolená na Poušti 2023 bude 29.7.-5.8.2023. Přihlášky a info zatím nejsou, čekáme na cenu. 
• Všichni, kdo se ve sborech ECM v ČR věnují dětem a dorostencům jsou zvaní na setkání do Jihlavy 25.3. 

Program je na nástěnce. Přihlašovací odkaz: https://forms.gle/P1RPbrunUfxZD5FN6  
• Filmový klub Sklep, Thámova 4 se bude konat každý čtvrtek od 19 h. Po promítání bude diskuse. P. Vaďura, 

farář ECM Plzeň 3, píše: 
Rozjíždíme neoficiální filmový klub v prostorách Sklepa v Thámově 4. Filmy budeme promítat každý čtvrtek 
- střídám se s Jakubem Demčem. Chceme nabízet především evropskou kinematografii, filmy trochu 
náročnější. Začínáme vždy v 19 hodin, po skončení projekce je diskuse.  
Ve Sklepě je docela chladno, i když budeme topit. Takže chcete-li přijít, vezměte si teplé oblečení. Vstup 
volný, dobrovolný příspěvek na provoz vítán. 
Program Klubu Sklep sledujte na Instagramu nebo Facebooku. 
https://www.google.com/search?q=Klub%20sklep.&oq=Klub+sklep.&aqs=chrome..69i57j0i22i30j0i22i30i625j0i22i30j0i15i22i30i625l2j0i22i30j0i15i22i30j0i22i30l2.5582j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-
8&tbs=lf:1,lf_ui:9&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=8759594959163515362&lqi=CgtLbHViIHNrbGVwLkj7xYCArriAgAhaFBAAEAEYABgBIgprbHViIHNrbGVwkgEEY2x1YqoBEhABKg4iCmtsdWIgc2tsZXAoEQ&phdesc=-
QCFInmTEX4&ved=2ahUKEwiuqrHKsd38AhUShv0HHa_-
DrEQvS56BAgLEAE&sa=X&rlst=f#rlfi=hd:;si:8759594959163515362,l,CgtLbHViIHNrbGVwLkj7xYCArriAgAhaFBAAEAEYABgBIgprbHViIHNrbGVwkgEEY2x1YqoBEhABKg4iCmtsdWIgc2tsZXAoEQ,y,-
QCFInmTEX4;mv:[[50.4649273,16.8826721],[49.3512049,12.763896299999999]];tbs:lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:9 

Pokud chcete, abych Vás zval na své projekce, napište. petr.vadura@volny.cz  
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