
sborový dopis   

k neděli 3.1.2021 

 

Milí přátelé, sestry a bratři,  

 tak jako v poslední době vše, je i vstup do roku 2021 poznamenám především 

covidem a to sice neblahými čísly, přetíženým a po právu unaveným zdravotnictvím, 

lhostejností a bezohledností mnohých lidí a neschopností či neochotou naší vlády. „Nic 

nového pod sluncem“, chtělo by se říci s Kazatelem (Kz 1,9) a schovat se do jeho 

„pozorovatelské pozice“, aby na člověka nedoléhala bezmoc.  

Raději tedy přidám i z jiného starozákonního textu: Toto je znamení smlouvy, jež 

kladu mezi sebe a vás i každého tvora, který je s vámi, pro pokolení všech věků: položil 

jsem na oblak duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí. (Gn 9,12-13). 

V bibli zní naštěstí mnoho různobarevných tónů. Leží vedle sebe, tak jako vedle 

sebe leží naše životní polohy a situace. A tak v momentech, kdy se nám zdá, že naděje je 

málo či je jakási bezmocná, můžeme hledat posilu v textech o naději velké a mocné. Po 

potopě začíná Bůh s člověkem znovu a neříká něco jako: „učiním dokonalého člověka 

z jediného spravedlivého Noeho, který už bude správně žit…“  Asi se poučil… Bůh mluví o 

smlouvě s člověkem a o tom, že se na ni bude rozpomínat. Díky této smlouvě s Bohem 

se můžeme snažit podporovat všechno, co vede k dobrému i když to neznamená, že 

špatné věci zmizí. Můžeme spolu s Kazatelem vidět naši situaci bez iluzí a zároveň počítat 

s nadějí, kvůli které má smysl snažit se o dobrý život. 

Přeji nám všem do nového roku velkou duhu na obloze a radost z drobností, které 

se mohou poskládat do velkých stromů z hořčičného zrna. Pro nás s Lukášem je velkou 

radostí, že můžeme do nového roku vstupovat právě s vámi v modřanském sboru. Díky.  

Magdalena Ondrová  

 

Z Betléma k nám dorazily noviny (je to daleko, proto to chvíli trvalo), můžete si je 

přečíst! 

Andělovy noviny  

 

Ohlášky: 

 Bohoslužby: první dvě neděle v lednu se budou konat bohoslužby opět pouze on-line 

na obvyklém odkazu:  https://meet.jit.si/cce-modrany. Dále se bude situace odvíjet podle 

nařízení vlády. 

• Již kompletní letošní dětské videodivadlo je možné zhlédnout zde: 
https://youtu.be/74NBEtrT75o 

• setkání konfirmandů on-line v pondělí v 19.00 

• v úterý v 19.15 bude schůze staršovstva on-line 

https://drive.google.com/file/d/1qsiz7_PiJIn2IRVrfLfoJ1owIfYs1kHI/view?usp=sharing
https://meet.jit.si/cce-modrany
https://youtu.be/74NBEtrT75o


• 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. 

• Na celocírkevní sbírku na bohoslovce jsme vybrali a odeslali 1825 Kč, děkujeme. 

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

 

kontakty: 

M.Ondrová 777966673, L.Ondra 608966679, H.Šormová 602834923, 
modrany@evangnet.cz 

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

 

Narozeniny v období 1.1. – 9.1. mají: Jana Najbrtová, Josef Šlechta, Arnošt Kouba, 

Alena Mariášková, Karolína Dvořáková, Daniela Müllerová, Jiřinka Hlaváčová a Anna 

Přistoupilová. Přejeme všem hodně radosti a Boží požehnání. 

 

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 

 

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

  

               

 

                            200 Kč                     100 Kč                            50 Kč 

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
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