
sborový dopis   

k neděli 21.3.2021 - 5. postní 

 

Milí přátelé, sestry a bratři, 

přicházíme zase s pozváním a s ujištěním, že na starosti všedních dnů i nekončících 

koronavirových omezení nejsme sami.   

Každý z nás je v jiné situaci.   

Pro někoho je možná tenhle čas příležitostí a inspirací k novému pohledu na svůj život. 

Jiní ale prožívají obavy o své blízké, výchovu dětí, vzájemné vztahy, cítí se sami. A pak 

jsou ještě ti, kdo se starají o nemocné, nebo jsou sami nemocní a musí se vyrovnávat s 

prohrami, ztrátami a se smrtí. 

Tak pro nás pro všechny zas radostně zvoní zvon k nedělním bohoslužbám.  

A taky třeba i zaslíbení z písničky Hvězda (Svítá 339, Zj 21,4 - možná trochu adventní, 

ale proč ne i teď v postním období, když je chladno i sníh…): 

Tomu, kdo pro žal hlavu věší, na nebi hvězda září 

zahání tmu a smutné těší, osuší slzy z tváří. 

Sníh na dlani tě bude hřát, a mráz ten nespálí tě,  

vlk s beránkem si bude hrát, a králem bude Dítě. 

Hanka 

 

Ohlášky: 

Bohoslužby zítra budou on-line na obvyklém odkazu: https://meet.jit.si/cce-modrany.  

Modřanská nedělní škola on-line je zde: 

https://www.facebook.com/111346233827682/posts/271585937803710/?d=n 

Dnešní sbírka je na potřebu sboru (VS 333). 

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

kody  

https://meet.jit.si/cce-modrany
https://www.facebook.com/111346233827682/posts/271585937803710/?d=n


               

         200 Kč                     100 Kč                            50 Kč 

• Děkujeme. 

• Až do velikonoc se můžete  připojit k Postní sbírce Diakonie ve prospěch dětí 

syrských uprchlíků žijících v Libanonu. Své dary posílejte na náš účet s variabilním 

symbolem 999. 

 

• setkání konfirmandů on-line v pondělí v 19.00 

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

bohoslužby) 

 

•  Zajímavé pozvání na Křížovou cestu v Modřanské rokli (zejména pro rodiny 

s dětmi) přišlo z Branického sboru. Pozvání máme šířit dál. 

https://branik.evangnet.cz/kalendar/krizova-cesta-modranskou-rokli/ 

• Z dejvického sboru přišlo pozvání na on-line křeslo por hosta, Petra Šilara 

s tématem: Křesťané v politice, http://dejvice.evangnet.cz/kalendar/dejvicke-

kreslo-pro-hosta-17 

• V příloze je dopis z ústřední církevní kanceláře ke sčítání lidu, které bude probíhat 

na začátku dubna, který obsahuje výzvu k tomu, abychom ve sčítání uváděli 

příslušnost k naší církvi. 

·       Přišlo pozvání ze seniorátu – zejména pro presbytery, ale účastnit se může kdokoli – na 

on – line konferenci na téma  Rozvoj evangelických sborů v časech přechodu na 

samofinancování ·        

26.3. 17,30 – 19,30, přihlašujte se zde: https://forms.gle/D2apMsCAK67tg5vg6 

 

Stále trvá výzva pro všechny Minecrafťáky!  

Přestavte náš kostel do Minecraftu - schválně, jak moc si ho ještě pamatujete. Klidně 

navrhněte i vychytávky a co byste tam ještě třeba chtěli mít. Pošlete do sboru a výtvory 

vystavíme jak na našem webu tak na FB.  

Stavitelům zdar! Nazdar. 

/..s obrázkem je to na našem f.b. https://www.facebook.com/ccemodrany 
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Narozeniny v období 21.3. – 27.3. mají: Jan Prančl, Apolena Mariášková, Lydie 

Petráňová a Andrea Gröschlová. Přejeme hodně radosti a Boží požehnání. 

 

postní meditace -  od 1. března do Velikonoc (začínají symbolicky v den zpřísňujícího se 

lockdownu v Česku). 

https://www.e-cirkev.cz/wp-content/uploads/2021/02/Postni-zastaveni-2021-PCUSA-

ECCB.pdf 

Na https://www.e-cirkev.cz/aktuality/materialy-pro-postni-obdobi/ je materiál k dispozici 

také ve formátu DOCX pro lepší následnou práci s textem.  

Český bratr ke čtení i k poslechu online -  téma „generace“ – https://www.e-

cirkev.cz/aktuality/dalsi-cislo-casopisu-cesky-bratr-je-ke-cteni-i-k-poslechu-online-

prinasi-tema-generace/ 

 

Rozhovor s farářem či farářkou (osobní či on-line) je možné domluvit podle potřeby.  

 

kontakty: 

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 

 

farářka Magdalena Ondrová a kurátorka Hanka Šormová 
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