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Postní doba L.P. 2019 

Milé sestry a bratři, milí přátelé sympatizující s naší činností a úsilím pomáhat! 

Blíží se Velikonoce a my Vás tradičně zdravíme dopisem, kterým Vás zveme na setkání, která ve 
velikonočním týdnu budeme ve sboru konat. Upozorňujeme na naše webové stránky 
(www.ccshmichle.cz), kde můžete najít další zajímavé informace, pozvání, kázání, fotografie… 

Velikonoční týden ve sboru: 

Květná neděle, 14. dubna, 10 hodin – bohoslužby s Večeří Páně 

Zelený čtvrtek, 18. dubna, 18 hodin – pobožnost 

Velký pátek, 19. dubna, 18 hodin – pobožnost 

Hod Boží velikonoční, neděle, 21. dubna, 10 hodin  – bohoslužby s Večeří Páně 

 
Pro Všechny, kdo chtějí na velikonoční pondělí vítat koledníky, nebo si jen udělat radost, je 

připraveno „Velikonoční tvoření“ – v neděli, 21. dubna v 10:30 na faře. Budeme zdobit vajíčka 
různými technikami a způsoby, také perníčky a upleteme si ošatku z papíru. Uvařená i vyfouklá 

vajíčka si přineste sebou. 

 

 

Na všechna setkání Vás srdečně zveme! 

Zprávy z výročního shromáždění náboženské obce: 

• Pronajímáme část fary, zahradu a byt v Tulipánové ulici Ekumenické síti pro aktivity mladých,  
             o.p.s. a pomáháme tím mladým lidem v Domu na půl cesty Maják  

• Získali jsme opět dotaci finanční dotaci na pořádání koncertů 

• O chod fary a činnost náboženské obce se stará Rada starších; v minulém roce se sešla 
             devětkrát 
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• Kromě pravidelných bohoslužeb o nedělích a svátcích se jednou měsíčně konají večerní  
             bohoslužby (první neděli v měsíci) a program pro děti (druhou neděli v měsíci). 

•           Společně s obecně prospěšnou společností Ekumenická síť pro aktivity mladých pořádáme  
             dětský tábor v Borovnici u Vlašimi (informace a přihlášky na tento rok najdete na našich 
             webových stránkách) 

• Obnoveny jsou biblické hodiny, zatím se konají jednou měsíčně, pozvání je vždy na webových 
             stránkách 

• Účastnili jsme se Noci kostelů 25. května.  Program byl zpestřen výstavou obrázků Elišky  
             Peroutkové, naší členky 

• Podzimní a adventní koncerty v našem sboru jsou již tradicí, budou i letos, proto sledujete 
             webové stránky; stejně tak probíhá i komunitní zdobení vánočního stromečku dětmi s  
             pohoštěním 

•  Nabízíme a organizujeme  potravinovou pomoc pro maminky a tatínky samoživitele, rozvíjí se 
             také nabídka a výměna oblečení; posíláme též pomoc na Ukrajinu; spolupracujeme  
             s Městskou částí Praha 4 i dalšími institucemi a organizacemi 

• Spolupráce s Domovem Sue Ryder; farářka tam vedle návštěv také koná pobožnosti  

• Připravujeme opravu oken, bude záviset na finančních možnostech náboženské obce. 

Děkujeme těm z Vás, kteří přispíváte na činnost náboženské obce na náš účet u Komerční banky č. 
35-7932390207/0100:  

- členským příspěvkem; prosíme, aby každý člen rodiny starší 18 let přispíval samostatně 

- dalšími finančními dary (včetně těch pravidelných)  

- sbírkami při bohoslužbách  

Prosíme, abyste nám pomohli i Vy ostatní. Ti, kdo letos již svůj dar či příspěvek zaslali, dostávají 
v tomto dopise potvrzení na kartičce. Snažíme se tak najít způsob, jak nahradit potvrzení v církevních 
legitimacích, které dosluhují. Neváhejte se na nás obrátit s dotazy, s žádostí o pomoc.  

Dle Vašeho uvážení můžete přispívat na tzv. všeobecný fond pod variabilním symbolem 400, nebo na 
opravy a splácení půjčky v souvislosti s rekonstrukcí střechy, variabilní symbol 401 a na sociální fond, 
variabilní symbol 402. Podrobněji se dočtete na www.ccshmichle.cz.  

Pro osobní setkání volejte farářce Evě Mikulecké na mobil 728 047 030, nebo napište na e-mail 
mikulecka@ccshmichle.cz. Tím bude vyhrazen nerušený čas pro rozhovor, nebo domluvy osobní 
návštěvy.  

 
 
Za radu starších se na Vás těší 

                                                                    

           farářka        finanční zpravodajka      předsedkyně rady starších  

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

