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Svatodušní čas L.P. 2020 

   Sestry a bratři v Ježíši Kristu, 

   o tři měsíce později Vás zveme znovu na výroční shromáždění náboženské obce, k jejímž 
členům patříte. Rada starších jej svolává  

na neděli 21. června od 11:30 – 13:30 hodin. 

Prožijeme společně nejprve bohoslužbu od 10 hodin, pak vyslechneme zprávy o životě 
náboženské obce v minulém roce, o finanční situaci, o plánech v roce 2020; 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 atd. Totéž platí i pro naši facebookovou stránku. 

Návrh programu: 

 Zpráva o činnosti rady starších v r. 2019 

 Zpráva farářky Evy Mikulecké o duchovenské službě  

 Zpráva o sociální činnosti 

 Zpráva o činnosti Domova na půl cesty Maják  

 Zpráva o výsledku hospodaření a roční účetní závěrce za uplynulý rok  

 Návrh rozpočtu na r. 2020  

 Zpráva o postupu v jednání s Městskou částí Praha 4 ve věci koupi pozemků, na kterých 
stojí sbor a židovské náhrobky, které jsou dosud ve vlastnictví právě MČ  
Praha 4.  

 
Výroční shromáždění je nejvyšším rozhodujícím orgánem náboženské obce. Naší snahou je, 

aby se rozšiřoval počet členů a členek náboženské obce, kteří mají zájem společně 
rozhodovat, navrhovat,  doporučovat činnost náboženské obce, aby přispívala k plnění dobré 
služby církve, pomáhala lidem a vedla je tak k víře v Pána Boha. Prosíme, abyste vnímali svou 

osobní víru také pod tímto úhlem pohledu.   

Křesťanský sbor či náboženská obec je živým organismem, v němž lidé nacházejí radost, 
pomoc, útěchu, duchovní a osobnostní rozvoj. Nejde tedy na prvním místě o budovu a 

organizaci. Do takového sboru Vás, čtenáře tohoto dopisu, zveme. 
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Bohoslužby konáme každou neděli v 10 hodin, první neděli v měsíci také večer v 19 hodin. 
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. 
Druhé úterý v měsíci se scházíme ke společnému setkávání nad různými tématy. 

Potravinová pomoc a sociální podpora se nabízí v pátek od 16:30 – 18:00 hodin. Neváhejte se 
na nás obrátit, potřebujete-li ji sami či víte o někom ve svém okolí. Od 16:00 hodin pak 

probíhají aktivity s dětmi, které je učí samostatnosti, děti objevují své dovednosti a zájmy.  

Můžete přihlásit děti na tábor, který se uskuteční od 4. – 18.7. v Borovnici u Vlašimi. (na 
webových stránkách v záložce jiné odkazy) 

Volejte na mobil 728 047 030 farářky, nebo na e-maily mikulecka@ccshmichle.cz,    
                                                                                         michle@ccshpraha.cz.  

Další kontakty pracovníků jsou uvedeny na webových stránkách www.ccshmichle.cz. 

 

 

 

Letos si připomínáme 100 let od vzniku Církve československé a od roku 1971 také husitské. 
Vzhledem k nouzovému stavu, který nás v mnoha setkáních zastavil, Vás o to více zveme na 

výroční shromáždění a bohoslužby. 

Po mnoha letech se nám daří jednat s MČ Praha 4 o prodeji pozemků, na kterých stojí náš 
sbor a zahrada. Během nouzového stavu jsme intenzivně opravovali a malovali uvnitř sboru a 
fary. Také proto Vám budeme vděčni za finanční dary a příspěvky. 
Náš účet máme u Komerční banky č. 35-7932390207/0100.  

                                                                                                         DĚKUJEME VÁM! 
 

Za radu starších se na Vás těší       

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

