Program na leden a únor 2022
Začátek období po Zjevení Páně
9.1.0202

9.30

11.1.2022

13.30 biblická Fokus Praha

Karlín

11.1.2022

20.00 setkání třicátníků

Tulská, či u někoho doma

12.-16.1.2022

bohoslužby s dětmi

ve sboru, i přes you tube

dovolená Matěje Opočenského

16.1.2022

9.30

20.1.2022

14.00 setkání seniorů

Tulská

20.1.2022

19.30 schůze staršovstva

Tulská

21.1.2022

16.00 starší děti

Tulská

21.1.2022

17.00 mládež

Tulská

23.1.2022

9.30

bohoslužby s VP

káže Matěj Opočenský

24.-28.1.2022

Farářský kurz 2022 „V co (ne)věří generace Z“

PeDF UK, Praha 1

23.-28.2022

v tomto týdnu sborový program neproběhne. Matěj Opočenský je na farářském kurzu.

30.1.2022

9.30

bohoslužby

káže Kristýna Pilecká

bohoslužby

káže Kristýna Pilecká

Doba předpostní
3.2.2022

20.00 setkání třicátníků

6.2.2022

9.30

bohoslužby s dětmi

káže Matěj Opočenský

10.-13.2. 2022

akce pro mládež - „Běžky nebo pěšky“

Pražský SOM

26.-27.2.2022

výjezd starších dětí (10–14 let)!
Pro mladší vymylíme také něco v jiný termín.

místo hledáme

Pravidelný týdenní program
Středa

15.00

Pátek (střídavě) odpoledne

biblická hodina pro dospělé (také přes ZOOM)
starší děti, konfirmační cvičení, mládež

Archová sbírka na Nový evangelický zpěvník
(přijímáme i v roce 2022)
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

