
Den: 7. 1. 2018   

Služba: Tomáš Vokatý    

Kazatel: Matěj Opočenský   

Varhaník: Jan Ort   

Kapela:                   

Učitel nedělky:  Dětské bohoslužby   

Písně: 161,1 Ez 529 Sv 82/482 Sv483 Sv 14 Sv 464 Ez 579   

1. čtení 
2. čtení 

Mk 14, 10-21 
Mk 14, 22-26 

 Bohoslužby s dětmi  

Účast:  Z toho ….. …dětí  

Sbírka:    

 
1. Děkujeme za doprovod Janu Ortovi. 
2. Příští neděli 14. 1. bude vést bohoslužby Petr Pokorný. Učitel Nového zákona na ETF UK a v 60. letech 
farář našeho sboru. 
3. Poděkování za salár v roce 2017. Podle neoficiálních odhadů jsme mezi sebou vybrali přes 300 000,- a 
dokonce se zdá, že se dostaneme i velmi blízko k rozpočtované částce. Celkové vyúčtování budeme ale znát 
až během ledna a daňová potvrtení budou připravena v jeho druhé polovině. Omluvte toto zpoždění účetní 
Jana Kocnová je toho času na nemocenské. Již je jí ale lépe. 
4. Vyšlo lednové číslo Sborového dopisu Katakomby. Můžete si jej vyzvednout po bohoslužbách. Moc 
děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě čísla. 
5. Na posledním staršovstvu jsme se bavili dál o pozici pastorační pracovnice. Martina Valášková podle 
dohody ukončila pracovní smlouvu ke konci roku 2017 a moc jí děkujeme za její práci. Přesto se ale zdá, že 
tato pozice ve sboru nezanikne. Naskytla se možnost angažovat Kristinu Camidge, která se nedávno 
přistěhovala do Vršovic a nabídku na tuto pozici přijala. Pro některé z vás možná Kristina bude známou 
tváří, za Jiřího Orta navštěvovala bohoslužby v tomto sboru. Nyní čekáme, jestli nám ji seniorátní výbor a 
synodní rada schválí. Nastoupila by začátkem února. Náplň práce by byla podobná jako u Martiny. Jsme 
moc rádi, že nabídku přijala a těšíme se na spolupráci. V únorových katakombách by se Vám představila.    
6. Můžete si zakoupit Hesla JB pro rok 2018 za 40,-. Také Evangelický kalendář 100,- a Na každý den za 
94,-. 
7. V příštím týdnu neproběhne sborový program. Matěj Opočenský bude mít dovolenou. Zastupuje jej 
Pavel Kalus. 
8. Upozorňujeme na lednové nedělní koncerty vážné hudby, které budou probíhat ve strašnickém sboru. 14. 

21. a 18. 1. od 17.00. 
9. Pražská mládež nás zve na tradiční benefiční ples nejen evangelické mládeže, Báječný bál. Bude se konat 

19. 1. od 19:00 v KC Zahrada. 
10. Má někdo něco k ohlášení? 
11. Narozeniny v týdnu oslaví: sestra Hana Velátová. Přejeme jí hojnost Božího požehnání a vybrali jsme jí 
tyto verše:……………. 
12. Sbírka minulé neděle činila ………………,- a byla věnována potřebám sboru. Dnešní sbírka je také 
určena sborovým potřebám. Děkujeme Vám za vaše dary. 
13. Po bohoslužbách jste zváni ke kávě, čaji a k rozhovorům. Můžete si také prohlédnout výstavu obrazů 
Čas dětí od Martina Peroutky. Vykonáme sbírku. 


