
sborový dopis   

k neděli 17.1.2021 

 

Milí přátelé, sestry a bratři,  

 

posílám přednedělní „zvonění“ z romanticky zasněžené fary do vašich domovů – 

některých sněhem přímo zavalených. A připojuji slova z epištoly Židům, která připadají 

podle liturgického kalendáře na dnešní den: 

 Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na 

rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Není tvora, 

který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se 

budeme ze všeho odpovídat. 

Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, 

držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s 

našimi slabostmi; vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se 

hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost 

a pomoc v pravý čas.         

                                                                                                 (Žd 4, 12-16) 

Magdalena 

Ohlášky 

 •      Bohoslužby zítra budou on-line na obvyklém odkazu: 

https://meet.jit.si/cce-modrany.  

•        Přišel pozdrav a fotografie od sborem adoptovaného studenta 

Jonathana: Píše, že se jemu i celé jeho rodině daří dobře, je rád že je Pán 

chránil během doby omezení - byl to tvrdý čas, nebyla práce, kostel ani škola, 

museli zůstat v domě a nemohli nikam chodit. Teď už omezení není a chodí do 

školy. Přeje nám pěkné Vánoce a Nový rok, a aby nám Bůh za vše žehnal. 

•        Máme připravené potvrzení o daru (tedy sečtený salár a jiné dary) za r. 

2020, které můžete uplatnit ve vašem daňovém přiznání. Bude možné 

vyzvednout si je na faře, nebo – pokud vám to tak stačí – pošleme scan. Kdo 

chce poslat scan, napište nám své rodné číslo a adresu, ostatní si je do 

potvrzení dopíší sami. 

•        Pokud někdo poslal salár na účet až v r. 2021, bude započítán již do roku 

2021, do r. 2020 již to nejde. Ale i tak stojí za to ho poslat – víme tím o vás, 

že máte o náš sbor zájem. 

•        Budeme rádi, když se připojíte k těm, kteří na bohoslužby (ty on – line i 

později skutečná setkání) připravují první modlitbu a čtení. Pokud byste byli 

ochotní se zapojit, můžete se přihlásit do 

tabulky:  https://drive.google.com/file/d/1WOHqw31pOE1FCXeQn0be5V0sNq5

PTQjO/view, zavolat nebo nám poslat mail. Tomu, kdo by chtěl, může 

https://meet.jit.si/cce-modrany
https://drive.google.com/file/d/1WOHqw31pOE1FCXeQn0be5V0sNq5PTQjO/view
https://drive.google.com/file/d/1WOHqw31pOE1FCXeQn0be5V0sNq5PTQjO/view


nahlédnout so pomocného “manuálu“ k přípravě první modlitby zde: 

https://drive.google.com/file/d/18BQuvEXIi35y8sNkkpHWItLeyJeTkU97/view?

usp=sharing 

•        setkání konfirmandů on-line ve středu v 17.00 

•        biblická hodina on-line ve středu v 19.00 (na stejném odkaze jako 

nedělní bohoslužby) 

•        náboženství on-line ve čtvrtek v 17.00 

•        rozhovor s farářem či farářkou (osobní či on-line) je možné domluvit podle 

potřeby.  

•        Zítřejší „on-line“ sbírka je na potřeby sboru. 

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

  

               

 

                            200 Kč                     100 Kč                            50 Kč 

 

 

Narozeniny v období 17.1. – 23.1. mají: Martin Farka, Kateřina Stiebitzová, Tereza 

Šanderová - Pokorná, Jiří Najbrt a David Svoboda. Přejeme všem hodně radosti a Boží 

požehnání. 

 

kontakty: 

M. Ondrová 777966673, L. Ondra 608966679, H. Šormová 602834923,  

modrany@evangnet.cz 

sborový web: http://modrany.evangnet.cz/ 
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odkazy na další církevní aktivity: (https://www.e-cirkev.cz/)  

Slovo na doma    

Církev doma 

Pozvání k modlitbě 

Přehled on-line bohoslužeb z jiných sborů je na evangnetu  

 

farářka Magdalena Ondrová a kurátorka Hanka Šormová 

 

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

