
sborový dopis   

k neděli 27.12.2020 

 

Milí přátelé, sestry a bratři,  

tak jako zvony svolávají před nedělními bohoslužbami, i my chceme připomenout, že 

zítra 27.12. bude opět neděle a s ní poslední naše bohoslužby v tomto roce. 

Bohužel vzhledem k situaci budou už zase jen on – line. A pro pohodlí nás všech (včetně 

farářových, kteří při posledních přenosech z modlitebny poskytovali nejen duchovní, ale i 

krizově - technické služby) to budou tentokrát zas bohoslužby „ pokojové“.  

Budou jako vždy v 9.30 na obvyklém odkaze: https://meet.jit.si/cce-modrany. 

Ještě jsem vám chtěla v závěru roku moc poděkovat za všechno, co jste během celého 

roku pro naše modřanské společenství dělali, za práci, jednotlivé úkoly, za podporu 

finanční, za vaše modlitby. Ale především za otevřenost, se kterou se přijímáte 

navzájem, se kterou jsme překonali období neobsazeného sboru, za to, jak jste přijali 

naše nové faráře, jak společně sdílíme svoji víru  i jak se vyrovnáváme s touhle dobou, 

kdy se osobně vidíme jen zřídka.  

Kéž je pro nás všechny společná prosba – poslední sloka z dnes zpívané písně 290 J.S. 

Bacha: 

„Buď stálým hostem v srdci mém můj drahý Spasiteli, ať kořím se ti den co den a 

náležím Ti celý. Tvé jesle jsou mi zárukou, že myslíš na mne láskou svou, že povedeš mě 

k cíli!“ 

 

 

Ohlášky  

 

• V tomto prázdninovém týdnu nebudou žádné další sborové aktivity. 

• Minulou neděli nebylo omylem zařazeno do dětského videodivalda  Podobenství o 

hořčičném zrnku, které nám vypráví Lada Dvořáková. Ještě se na něj můžete 

podívat na tomto odkaze https://www.uschovna.cz/zasilka/FWTBI54F9VHXF37C-

6HY, v nejbližších dnech  bude vloženo i do celkového pásma, na které máme odkaz 

na stánkách. Ladě se moc omlouváme a děkujeme všem: hercům, rodičům, 

střihačům – všem co se na něm  podíleli. 

• V  neděli 27.12. slaví narozeniny Zuzana Vránová – myslíme na ni a přejeme Boží 

požehnání. 

 

Nedělní sbírky lze posílat na účet sboru 69463329/0800, VS 333, případně QR kody  

  

https://meet.jit.si/cce-modrany
https://www.uschovna.cz/zasilka/FWTBI54F9VHXF37C-6HY
https://www.uschovna.cz/zasilka/FWTBI54F9VHXF37C-6HY


               

 

                            200 Kč                     100 Kč                            50 Kč 

 

• Pastýřský list synodního seniora Daniela Ženatého 

• Oznámení o úmrtí faráře Sváti Karáska. Spolu s oznámením k nám dorazila i zpráva, 

že salvátorský sbor po odeznění protiepidemických omezení plánuje uspořádat něco jako "Sváťa 
fest", kde by bylo otevřeno pro všechny. 
 

• Posíláme odkaz na poslední letošní číslo Českého bratra, kde kromě mnoha článků na 

téma naděje je i článek Elišky Baťové, členky našeho sboru a vedoucí našeho 

příležitostného pěveckého sboru. https://www.e-cirkev.cz/aktuality/prosincove-cislo-

casopisu-cesky-bratr-prinasi-tema-nadeje/ 

  

•        pokud máte někdo zájem o rozhovor s farářem či farářkou (osobní či on-line), 

obraťte se na nás.  

 

kontakty: 

Z úsporných důvodů jsme zrušili pevnou linku na faru. Prosíme, využívejte naše 

mobily. 

•        M.Ondrová 777966673, L.Ondra 608966679 

•        H.Šormová 602834923 

•        modrany@evangnet.cz 

•        sborový web: http://modrany.evangnet.cz/ 

  

odkazy na další církevní aktivity: (https://www.e-cirkev.cz/)  

Slovo na doma    

Církev doma 

Pozvání k modlitbě 

http://modrany.evangnet.cz/galerie/action_106/past%C3%BD%C5%99sk%C3%BD%20list%20v%C3%A1noce%202020.pdf
http://modrany.evangnet.cz/galerie/action_106/parte_svata-karasek.pdf
https://www.e-cirkev.cz/aktuality/prosincove-cislo-casopisu-cesky-bratr-prinasi-tema-nadeje/
https://www.e-cirkev.cz/aktuality/prosincove-cislo-casopisu-cesky-bratr-prinasi-tema-nadeje/
mailto:modrany@evangnet.cz
http://modrany.evangnet.cz/
https://www.e-cirkev.cz/
https://www.e-cirkev.cz/clanek/6618-Slovo-na-prazdniny/index.htm
https://www.e-cirkev.cz/clanek/6621-Cirkev-doma/index.htm
https://www.e-cirkev.cz/clanek/6689-Pozvani-k-modlitbe/index.htm


Přehled on-line bohoslužeb z jiných sborů je na evangnetu  

   

 

farářka Magdalena Ondrová a kurátorka Hanka Šormová 

 

https://www.evangnet.cz/cce/casy_bohosluzeb?sen=0&ks=0&bv=0&bv=1&ba=0&ba=1&bz=0&submit=Filtrovat

