
 
Den: 14. 02. 2021   
Služba: Ondřej Rada    
Kazatel: Matěj Opočenský   
Varhaník: Tom Hejda   
Kapela:    
Typ bohosl. Estomihi   
vysílající: Vojtíškovi, M. Rada   

Písně: 161.1 Sv 480 (618) Sv 481 Sv 483 Sv 484    

1. čtení 
2. čtení 

Mk 8, 11 -21 
Mk 8, 31-37 

  

Účast:  Z toho ……….. dětí  
Sbírka:    

 
1. Poslechněte sborová ohlášení. 
2. Děkujeme Tomovi Hejdovi za doprovod a zpěv k písním, za technickou podporu vysílání manželům 

Vojtíškovým a Matyáši Radovi. Příští bohoslužby budou s VP a povede je Matěj Opočenský.  
3. Možná jste si všimli technického vylepšení přenosu bohoslužeb. Respektive možností vysílání, které se 

snažíme ovládnout. Chtěli bychom poděkovat naší církvi, že nás skrze grantový systém podpořila a my 
jsme se do toho mohli pustit. Ovládání harmonizujeme, tak aby bylo co nejjednodušší a daří se nám to. 
A protože vysílání bohoslužeb chceme poskytovat pravidelně i po čase covidové, hledáme širší tým 
vysílajících. Hledáme nadšence do techniky, profíky i laiky, je možné vysílat náročnější a zajímavější 
formou ale také jednoduchou, kdy se ovládají v podstatě jen dvě kamery a připravená powerpointová 
prezentace. Odměnou je režisérský podíl na bohoslužbách a to není málo. V tuto chvíli přenos může být 
na velmi vysoké úrovni. Budeme se o to snažit. Přesto vás ale prosíme o shovívavost, přeci jen zaučení 
chvíli trvá. Nicméně minulé bohoslužby ukázaly, že už ledacos umíme. 

4. Pokud byste chtěli přispět do dnešní sborové sbírky, měli byste už v tuto chvíli vidět na obrazovkách 
QR kód. My ji tady ve sboru vykonáme po ohláškách. 

5. Minulou neděli vyšel sborový dopis Katakomby, naleznete jej na sborových stránkách. 
6. Vzhledem k tomu, že v pátek jednala sněmovna a výsledky jednání nestanovila podmínky pro konání 

bohoslužeb, prosíme vás o trpělivost. V týdnu po jednání staršovstvo, které proběhne ve čtvrtek, vás 
budeme informovat. Nicméně situace není vůbec dobrá a nebudeme nějak výrazně navyšovat počty 
účastníků bohoslužeb. Buďme opatrní, ohleduplní a solidární. 

7. V týdnu proběhnou tato shromáždění. Ve středu vstoupíme do postního období. Zároveň bych chtěl také 
pozvat děti na online biblickou hodinu od 17.00. Budu moc rád, když se nám podaří rozjet po 
konfirmandech, mládeži také setkání dětí (od 7-13 let). 

8. Ve čtvrtek 18. 2.2021 od 18.00 proběhne ekumenická pobožnost u Sv. Václava. Celkově nás dle 
současného stavu může být přítomno 30. S možností přenášet bohoslužby živě se nepočítá. Kostel je 
opravdu veliký přijďte. Zapisovat se můžete, jak jste zvyklí do formuláře na našem sborovém webu 
(sekce bohoslužby). Od 19.30 pak proběhne schůze staršovstva online. V pátek od 16.00 online setkání 
konfirmandek. 

9. Příští středu 24.2. budeme připravovat chleby pro lidi bez domova. Sháníme 3-4 dobrovolníky, kteří by 
připravili každý po 20 chlebech. Vyzvedávaly by se cca v 17.30 u vás doma. Prosíme hlaste se Matěji 
Opočenskému. 

10. Vyřizujeme několik pozdravení: Od Cuců Jiřího a Miry, Jarmily Zezulkové, Sylvy Krejčové, Věry 
Adamcové, Karla Tichého, od celého třicátnického kruhu a mnoha dalších, se kterými se nejen Matěj v 
minulých dnech potkal. 

11. Na závěr přijměte smutnou zprávu. Po delší těžké nemoci zemřel Osvald Heczko, manžel Líby 
Heczkové. Rozloučení s ním proběhne v úterý na Olšanech, za stávající situace bude rozloučení jen v 
kruhu rodinném. Líba vás zdraví a děkuje za podporu. 

12. (Máte něco k ohlášení?) 
13. V týdnu narozeniny oslaví: Joel Jančařík, a půlkulaté Marie Ješátková a Tomáš Koreček, dále pak Klára 



Černošová a Michael Otřísal. Přejeme jim hojnost Božího požehnání a vybrali jsme jim tyto biblické 
verše: 

14. Sbírka minulé neděle byla na sborové potřeby a i dnešní sbírka má stejný účel. Děkujeme vám za vaše 
dary. Vykonáme sbírku. 


