
Program na únor a březen 2018

Pravidelná setkání v týdnu

podle domluvy (Út/Čt) 10.00 setkání nejmenších dětí

sudá úterý 16.00 setkání konfirmandů a starších dětí

3. úterý 20.00 „setkání třicátníků po bytech“

středa 15.30 biblická hodina pro dospělé

středa 17.00 biblická hodina pro děti

3. středa 13.30 bilická ve Fokus Praha

4. čtvrtek 14.00 setkání seniorů

4. čtvrtek 20.00 schůze staršovstva

pátek 10.00 bohoslužby v domově pro seniory „ve Vršovickém zámečku“

4.2.2018 9.30
bohoslužby s dětmi Mt 1 ,-18 „Po kom to ten Ježíš je?
Rodokmen podle Matouše“

káže Matěj Opočenský

11.2.2018 9.30
bohoslužby Mt 4, 9 „Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a
budeš se mi klanět.“

káže Matěj Opočenský

13.2.2018 16.00 konfirmandi a starší děti

14.2.2018 odpoledne vaříme polévku pro lidi v sociální nouzi

14.2.2018 18.00 rozdáváme polévku u Hlavního nádraží popeleční středa

15.2.2018 18.00
ekumenické bohoslužby na začátku postní doby v kostele Sv. Vác-
lava

káže Matěj Opočenský

18.2.2018 9.30
bohoslužby s VP Mt 5, 1-11 „Blahoslavenství – kázání a písničky
na horách“

káže Matěj Opočenský

20.2.2018 16.00 setkání konfirmandů

20.2.2018 20.00 setkání třicátníků, čteme knihu Exodus

21.2.2018 13.30 biblická hodina ve Fokus Praha Karlín

22.2.2018 14.00 setkání seniorů

22.2.2018 20.00 schůze staršovstva

25.2.2018 9.30
bohoslužby se křtem Víta Opočenského Mt 6, 21 „Kde je tvůj po-
klad, tam bude i tvé srdce“

Zdeněk Bárta

27.2.2018 16.00 setkání konfirmandů

4.3.2018 9.30 bohoslužby s dětmi Mt 18 „Na čem a na kom záleží“ káže Matěj Opočenský

11.3.2018 9.30 a 10.30 bohoslužby s výročním sborovým shromážděním káže Matěj Opočenský
a předsedá VSS Tomáš Vokatý



Mgr. Jaromír Strádal, Čajkovského 10, 130 00 Praha 3, tel. 603485601, e-mail: jaromir.stradal@atlas.cz

Červnová rekreace seniorů v Chotěboři
letos proběhne ve dnech . 9. – 17. června 2018 .

pod souhrnným heslem:

„V TVÉ SÍLE, PANE BOŽE MŮJ...“
Srdečně zveme.

Zveme Vás na červnovou rekreaci seniorů do Chotěboře. V rozhovorech i nabízených programech se chce-
me soustředit na životní příběhy a svědectví o Božím jednání. Navzájem se potěšit a hledat Boží vůli. Pojeď-
te nejen vy z pražského seniorátu. Pozvěte do Chotěboře své dávné známé, spolužáky, spolukonfirmandy,
spolumládežníky, či spolupracovníky, prožijme v krásném chotěbořském prostředí společné chvíle.

Každý den budeme začínat i končit přemýšlením nad Písmem, zpěvem a modlitbou. Nabídku programů
v průběhu dne i týdne chceme přizpůsobit zájmům a možnostem přihlášených účastníků. Pište své nápady,
nabídky, očekávání, obavy do přihlášky, kterou naleznete v kanceláři vršovického faráře s podrobnými in-
formacemi.

Příjezd v sobotu 9. června během odpoledne. Nejpozději do 17:00.

Odjezd v neděli 17. června 2018 po společném obědě.

Poplatek za celý 8denní pobyt byl i letos stanoven v rozmezí 2.640 – 3.600,- Kč v závislosti na typu ubyto-
vání. Levněji budou bydlet ti, kdo budou sdílet pokoj s dalšími účastníky = nabízí se možnost vybrat si je
sám, tedy pozvat na pobyt ty, s nimiž budu rád/ráda sdílet pokoj. Levnější budou také pokoje s méně výhod-
nou polohou.

Rádi Vás též opět upozorňujeme na možnost požádat o příspěvek na tento pobyt z fondu synodní rady.
V Chotěboři se bydlí ve dvou domech. Nové je vybavení pokojů i společná hygienická zařízení, záchody,
sprchy, WC a sprcha pro postižené. Topí se, ale hodí se mít i něco teplejšího na sebe. Lůžkoviny jsou
k dispozici.

Podrobný program zašleme přihlášeným zároveň s údaji pro platbu během května.

Zkrátil Matěj Opočenský


