Oznámení na Ne 16. ledna 2022

Najdete i na: http://lochotin.umc.cz/
Iz 62, 1-5; Ž 36, 5-10; 1K 12, 1-11; J 2, 1-11: Co dělat, když v našem životě dojde k nějakému nedostatku?
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S OHLEDEM NA PLATNÁ NAŘÍZENÍ A S OHLEDEM NA OSOBY, KTERÉ SE CÍTÍ OHROŽENY,
PROSÍME ÚČASTNÍKY BOHOSLUŽEB, ABY NOSILI RESPIRÁTORY, DODRŽOVALI ROZESTUPY A
DESINFIKOVALI SI RUCE. Bohoslužby a náboženská shromáždění · Covid Portál (gov.cz) z 26.12.2021
Dnešní sbírka je na provozní potřeby sboru. Minulá sbírka vynesla 1611 Kč. Děkujeme i za dary došlé na účet.
Večerní sbírka z modlitebního setkání Aliančního týdne modliteb vynesla 2867 Kč.
Nedělní bohoslužby v kostele každou neděli od 9.30 h. Besídka pro děti začíná po úvodním bloku.
Sborová schůze dnes po bohoslužbách se bude konat na téma: Pastorace.
Setkání se superintendentkou Ivanou Procházkovou se bude konat po bohoslužbách 30. 1. 2022. Téma:
Vztah ústředí a sboru, míra (ne)závislosti.
Modlitební hodiny se konají každou neděli od 18 h přes SKYPE https://join.skype.com/…b5M
Biblické hodiny se konají vždy ve St před 2. a 4. Ne v měsíci od 18 hodin přes SKYPE. V osmi večerech
otevíráme téma skutků duchovního milosrdenství. Odkaz: https://join.skype.com/pu6by8n0BUhX
Biblická Za_stavení na téma Kázání na hoře jsou ve Čt/14 dnech od 18 h. Info na webu. Příští: 10. 2. 2022.
Odkaz na SKYPE: https://join.skype.com/…iOb (je uveden i na webu)
Kurz základů křesťanské víry „Pozvání k naději“ probíhá ve Čt/14 dní od 18 h v kostele. Příští: 20. 1. 2022
Denní čtení na 2022 je za 90,- Kč k dispozici na stolku. Krátká zamyšlení na každý den. Označené obálky
s penězi můžete dávat do kasiček na sbírku nebo kasičky ve zdi. Je posledních pár kousků.
Dětské venkovní kluby na Vinicích u dětského hřiště ve Strážnické ul. St/14 dní od 16 h. Příští: 19.1.2022
Vlhké zdi ve spižírně - do odvolání prosíme používejte umyvadlo na WC pro vozíčkáře. Toalety lze používat
normálně.
Knihu „proboha“ se svědectvími našich členů našeho sboru lze objednat na: https://www.gimel.cz/
Lednová Polnice je k odebrání na stolku. Pokud by došla, řekněte si v kanceláři o dotisk.
Plakátky s biblickým veršem, které se rozdávaly jako dárečky na Rodinné bohoslužbě a Dětském klubu zbyly
a jsou zdarma k odebrání na stolku (1 ks pro rodinu). Autorem je Eva Hudečková.
Termín Farní konference byl stanoven na neděli 13. 3.
Vyznáte se někdo ve fotoaparátech? Potřebovali bychom poradit, jaký s jednoduchým ovládáním, ale
výkonný bychom mohli pořídit do Mateřského centra, Školičky. Pavel Wittner
Sborová dovolená na Poušti se bude konat v termínu 16. – 23. 7. 2022. Info + přihl. Na:
lochotin.umc.cz/poust
Přišly Životy víry. Pro předplatitele jsou v kanceláři na jméno.
Tábory termíny: Kvítkový v Radnicích 2. – 9. 7. 2022 pro děti 7-13 let, King´s camp u nás 8. – 12. 8. 2022 pro
děti 6-10 a 10-14 let.
Nabídka účastníkům bohoslužeb – nečlenům – pokud chcete být zařazeni do neveřejného seznamu přátel a
chcete dostávat zprávy elektronicky (Oznámení, Polnici…) , sdělte P. Wittnerovi.
Kurz duchovních darů v Maranatě – ještě se lze přihlásit! Bude probíhat formou 3 h distančně a 4 hodin
presenčně (1 sobota za měsíc 10-14 h do května). Cena 700 Kč. Info a přihl na kddp@volny.cz.

Na nástěnce: Ivana Šímová a její plány na další roky / lednová konference Církev a podpora manželství 29. 1. 2022 /
novoroční pozdrav superintendentky (je také v Polnici) / Inzerce na Pozici asistenta kanceláře Rady oblasti / Výzva ke
3dennímu půstu za Česko 20. - 22. 1. 2022 / Mosty k lidem - Info o kurzu efektivní komunikace s nevěřícími

