Program na květen a červen 2021
2. 5. 2021

9.30

bohoslužby s dětmi – Josef v Egyptě

přes videokonferenci Meet

6. 5. 2021

20.00

setkání třicátníků

ZOOM

7. 5. 2021

17.00

setkání mládeže online

ZOOM

8. 5. 2021

10.00

Férový výlet - zastávka autobusu 139 v Komořanech

„dále po svých“

9. 5. 2021

9.30

bohoslužby

YouTube

13. 5. 2021

nanebevstoupení Ježíšovo

14. 5. 2021

15.30

setkání konfirmandek

ZOOM

16. 5. 2021

9.30

bohoslužby s večeří Páně

YouTube

20. 5. 2021

19.30

schůze staršovstva

ZOOM

20.-23. 5. 2021

14.00–20.00

sborová brigáda

„osobně“

jednání 3. zasedání synodu ČCE

jakou formou se ještě neví

bohoslužby s večeří Páně Svatodušní neděle

YouTube

20.-22. 5. 2021
23. 5. 2021

9.30

od 23. 5. 2021

archová sbírka na Nový evangelický zpěvník

27. 5. 2021

20.00

setkání třicátníků

ZOOM

28. 5. 2021

18.00–20.30

Noc kostelů 2021

v Tulské

30. 5. 2021

9.30

bohoslužby Trojiční neděle

YouTube

6. 6. 2021

9.30

bohoslužby s dětmi

venku na hřišti v Tulské, YouTube

sborové setkání v Horoušánkách

snad se sejdeme osobně

Výroční sborové shromáždění

osobně i přes YouTube

11. 6. 2021
20. 6. 2021

11.00

Jak se připojit na sborový program, který probíhá přes videokonferenci?
Pokud není uvedeno jinak, používáme konferenci ZOOM. Pokud se chcete připojit k videohovoru, klikněte na tento odkaz:
https://zoom.us/j/3011365528
Při prvním přihlášení po vás bude chtít systém stáhnout ZOOM klienta. Není to složité,
postupujte dle návodu. V případě, že by vám to nešlo, volejte na 776 123 320 nejpozději však
půl hodiny před programem. Nejlepé den předem. Instalace trvá cca 5 minut.

Živé vysílání, nedělku a záznamy bohoslužeb nalaznete na YouTube účtu
https://www.youtube.com/channel/UCvwTbv7IPUN__Bl7fMtiuhg/featured

Pro prezenční účast na bohoslužbách se zapište do této tabulky
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fDOzRoK4JDI4jC1eUNKv9u81EavO8thMcdo-HcttU4s/edit#gid=0

Postní sbírka Diakonie ČCE pro vzdělání dětí v Libanonu
Sbírka bude probíhat do 23. 5. 2021
Komunitní centrum Tahaddi v chudinské čtvrti na okraji Bejrútu podporuje nejzranitelnější rodiny, syrské
uprchlíky a chudé místní. Například formou materiální pomoci či zvyšováním jejich kvalifikace. Provozuje
také sociální podnikání – krejčovskou dílnu pro ženy, které si mohou takto přivydělat, naučit se něco nového
a socializují se. Právě pro vás šijí zástěry, které jako dárky doputují až k vám.

Sbírka pro Jeronýmovu Jednodu – stavební fond naší církve.
Sbírka bude probíhat do 23. 5. 2021
Jeronýmova jednota je součástí Českobratrské církve evangelické a jejím posláním je podporovat finančně
obnovu a výstavbu církevních budov a varhan a to formou darů, nebo půjček. Ve sborech leží starost o budovy
a varhany na staršovstvech.
Upozorňujeme, že po 2. 5. 2021 se opatření mohou změnit. Individuální duchovní péče je povolena i ve
zdravotnických zařízeních. Neváhejte se ozvat faráři, který vám poskytne informace o aktuálních opatření týkajících se
sborového života.

18.00–21.00 h | Celovečerní program:
Prohlídka modlitebny v protileteckém krytu/
/vršovických katakombách
Před 20 lety jsme jako sbor svérázně oživili protiatomový kryt. Scházíme se
v něm každou neděli k bohoslužbám a zveme vás do něj i na Noc kostelů.
https://www.nockostelu.cz/program/96423

Projekce nedělkových a dalších videí
Během podzimního uzavření našich prostor jsme přes internet začali
připravovat také nedělní, vizuálně-výukový program pro děti, tzv. Nedělky.
https://www.nockostelu.cz/program/96424

Výstava ilustrací biblických postaviček pro děti
Komorní výstava v naší Galerii u Veberů zahrnuje řadu biblických postav,
jak je pro elektronické použití v počítači nakreslil člen Vršovického sboru,
akademický malíř Ondřej Rada.
https://www.nockostelu.cz/program/96453

Vstup do
modlitebny

Farní sbor Českobratrské církve evangelické
Tulská 1/14, Praha 10
Vstup do modlitebny je z vnitrobloku Tulské ulice
101, 124, 135, 136, 139, 150, 213, 913
zastávka Bělocerkevská
6, 7, 22, 24, 95, 97, 99
zastávka Kubánské náměstí

