Program na říjen a listopad 2021
10. 10. 2021

9.30

bohoslužby s nedělkou pro děti

také na YouTube

10. 10. 2021

19.30

instalace Mikuláše Vymětala faráře pro menšiny a Jany
Hofmanové studentské farářky ETF UK

Martin ve Zdi

12. 10. 2021

10.00 - 15.30 současnost a dějiny náboženské tolerance (konference
k výročí 240 let od vydání Tolerančního patentu)

ETF UK, Černá 646/9, Praha 1

14.10.2021

20.00

setkání třicátníků

v Tulské i přes ZOOM

15. 10. 2021

15.00

závěrečné setkání konfirmandek

Tulská

15. 10. 2021

17.00

setkání mládeže

Tulská

slavnost ke 30 letům fungování Evangelické akademie

Olomouc

bohoslužby díkůčinění s VP a nedělkou pro děti

také na YouTube

16.10.2021
17. 10. 2021

9.30

Na neděli Díkůčinění vypisujeme celocírkevní sbírku sociální a charitativní pomoci. Sbírka slouží k doplnění Fondu sociální
a charitativní pomoci, který je určen pro pomoc lidem v nouzi a na zmírnění škod při přírodních katastrofách v různých zemích
světa i v naší republice.
21.10.2021

14.00

setkání seniorů

Tulská

21.10.2021

19.30

schůze staršovstva

v Tulské i přes ZOOM

22.10.2021

15.30

setkání starších dětí

Tulská

24. 10. 2021

9.30

bohoslužby s nedělkou pro děti

také na YouTube

24.10.2021

14.00

instalace manželů Ondrových v Modřanech

FS ČCE Modřany

23. 9. 2021

20.00

setkání třicátníků

v Tulské i přes ZOOM

31.10.2021

9.30

bohoslužby s nedělkou pro děti

také na YouTube

7. 11. 2021

9.30

bohoslužby s dětmi

ve sboru, i přes you tube

7. 11. 2021

14.00

ordinační bohoslužby nových farářů a farářek ČCE,
například Aničky Pokorné (Trojanové)

Horní Čermná

13.11.2021

9.00

konvent pražského seniorátu s volbou pražského seniora/ky

FS ČCE Nusle

14.11.2021

9.30

bohoslužby s VP a konfirmací

Tulská

16.-17.11.2021

výjezd s dětmi

místo hledáme

20.11.2021

14.00

instalační bohoslužby nové synodní rady

Brno, Červený kostel

28.11.2021

15.00

uvedení nového evangelického zpěvníku

Praha, evangelický Salvátor

Pravidelný týdenní program
Středa

15.00

biblická hodina pro dospělé (také přes ZOOM)

17.15

biblická hodina pro mladší děti v Jablíčkově

Pátek (střídavě) odpoledne

starší děti, konfirmační cvičení, mládež

Archová sbírka na Nový evangelický zpěvník
(do konce roku 2021)
Covid opatření:
Od 29. 9. 2021 jsou upraveny podmínky pro konání akcí
pro osoby starší 18 let a pro děti a mládež do 18 let. Nově
se u dětí a mládeže do 18 let vyžaduje vedení evidence
účastníků pro potřeby případného epidemiologického
šetření bez ohledu na počet účastníků. Nově se nepožaduje
prokázání bezinfekčnosti, konají-li se aktivity pro osoby
v počtu nad 20 osob každého věku v neměnném kolektivu.
Veřejné bohoslužby: Na bohoslužby se není třeba testovat,
ani dokládat žádné jiné doklady o bezinfekčnosti. Povinné je
nosit respirátory či nanoroušky (netýká se napři. kazatelů,
presbyterů při projevu). Dezinfikují se ruce a dodržuje se,
s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 1,5 metru.

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

Biblická škola
super
hrdinů a hrdinek
Kdy?
každou středu od 17.15 h
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To, o co se snaží marvelovská parta, už dávno najdete
v biblických příbězích. O co že tam jde?
No o nic menšího než o úsilí, aby dobro zvítězilo nad
zlem, aby pravda nezapadla a člověk našel
spolehlivou životní orientaci.
Nechte děti zjistit, kde se bere hrdinská síla.
Přihlaste je na

BIBLICKÉ PŘÍBĚHY PRO DĚTI
Bytový dům Malešice
Počernická 524/64
108 00 Praha 10
Přihlášení na jablickov.webooker.eu
nebo na e-mailu: vrsovice@evangnet.cz
Kroužek je zdarma

