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Svatodušní čas L.P. 2021 

   Sestry a bratři v Ježíši Kristu, 
   díky zlepšující se epidemiologické situaci Vás můžeme pozvat na výroční shromáždění 
náboženské obce, k jejímž členům patříte. Rada starších jej svolává  
 

na neděli 30. května od 11:30 – 13:30 hodin. 
 

Prožijeme společně bohoslužbu od 10 hodin a pak zahájíme výroční shromáždění, při 
kterém vyslechneme zprávy o činnosti náboženské obce v minulém roce, o finanční situaci, 

o plánech v roce 2021; tedy to, čím se snažíme přispívat a pomáhat druhým a sobě 
navzájem. Bude připraveno občerstvení.  

Upozorňujeme na naše webové stránky (www.ccshmichle.cz), kde můžete najít všechny 
aktivity, kázání, odkaz na nahrávané bohoslužby atd. Totéž platí i pro naši facebookovou 

stránku. 
Návrh programu: 

 Zpráva o činnosti rady starších v r. 2020 

 Zpráva farářky ThMgr. Evy Mikulecké o duchovenské službě  

 Zpráva o sociální činnosti 

 Zpráva o Domově na půl cesty Maják vedoucí sociální pracovnicí Mgr. Gabrielou 
Federlovou 

 Zpráva o výsledku hospodaření a roční účetní závěrce za uplynulý rok 2020 

 Návrh rozpočtu na r. 2021  

 Zpráva o výsledku jednání s Městskou částí Praha 4 o koupi pozemků, na kterých stojí 
sbor, fara a jsou zde pietně umístěny židovské náhrobky původně ze zrušeného 
libeňského hřbitova 

 Plány pro nastávající období 

Výroční shromáždění je nejvyšším rozhodujícím orgánem náboženské obce. Každý, kdo  
rozšíří náš počet o lidi, kteří mají zájem společně rozhodovat a spolupodílet se na činnosti 
náboženské obce tak, aby pomáhala lidem, přispívala k plnění dobré služby církve a vedla 

nás společně k smyslu života ve  víře v Pána Boha, je vítán. 

Křesťanský sbor a obec jsou živým organismem, ve kterém lidé zažívají radost, pomoc a 
podporu, útěchu i duchovní rozvoj. Nejde tedy na prvním místě o budovu a organizaci. 

mailto:mikulecka@ccshmichle.cz
mailto:michle@ccshpraha.cz
http://www.ccshmichle.cz/


 
 
 
 

Takový sbor a obec se snažíme tvořit a budovat a zveme Vás mezi sebe. Přijďte i Vy. 
 

Bohoslužby konáme každou neděli v 10 hodin, první neděli v měsíci také večer v 19 hodin. 
Kdo máte možnost se připojit na internet, můžete bohoslužbu prožít také připojením na 
YouTube (jednoduchý návod je na www.ccshmichle.cz). Každou druhou neděli v měsíci 

nabízíme souběžně s bohoslužbami program pro děti. 
Hodiny pro veřejnost jsou na faře v úterý od 9 do 12 hodin a ve čtvrtek od 13 do 16 hodin. 

Pro osobní setkání s farářkou je vhodné domluvit si telefonicky termín mimo úřední hodiny. 
Ke společnému setkávání nad různými tématy se vrátíme po prázdninách, možná i on-line 

(Máte-li o nějaká zájem, napište a sdělte nám je). 
Potravinovou pomoc a sociální podporu můžete čerpat  v pátek od 15:30 – 16:30 hodin. 
Znovu ve stejný čas probíhají aktivity s dětmi „Dokážu to sám“, při kterých objevují své 

dovednosti a zájmy a učí se samostatnosti.  
Můžete také přihlásit děti na tábor, který se uskuteční od 4. – 18. 7. v Borovnici u Vlašimi 

(informace jsou na webových stránkách www.ccshmichle.cz,  v záložce jiné odkazy).                                                                  
Kontakty všech pracovníků jsou uvedeny na webových stránkách www.ccshmichle.cz. 

 

 
Znovu se připojujeme k akci „Noc kostelů“, která se uskuteční v pátek 28. 5., od 17 hodin 

(program je na našich webových stránkách). 
 

 
Rada starších, která společně řídí náboženskou obec, všem dárcům děkuje za zvyšující se 
finanční příspěvky, ať jde o členský církevní příspěvek ale také o mimořádné dary. Právě 
výroční shromáždění je příležitostí ověřit si, jak je s Vašimi dary naloženo. Dárce těší, když ví, 
na co přispěl. Jsme Vám vděčni za pokračující podporu. 
Náš účet máme u Komerční banky č. 35-7932390207/0100.  

                                                                                                         DĚKUJEME VÁM! 
 

Za radu starších se na Vás těší       
 

 
 
 

    předsedkyně        finanční zpravodajka           jáhenka     farářka 

 
 
 
P.S. Ve snaze šetřit využíváme Vašich e-mailových adres. Ostatním, kteří e-mail nemají, 
posíláme dopis poštou. Pokud byste chtěli přesto raději dostávat dopisy v listinné podobě, 
dejte nám to vědět, prosím, rádi Vám ho zašleme.  
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