
sborový dopis   

k neděli 23.5.2021 Svatodušní  

 

 

Milí přátelé, bratři a sestry, 

 

zdravím Vás před  Svatodušní nedělí a těším se na setkání při bohoslužbách, ať už živě 

nebo on-line na stále stejné adrese: https://meet.jit.si/cce-modrany. 

 

Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten 

o mně vydá svědectví. (Jan 15, 26-27; 16.12-15)  

 

 

Ohlášky: 

 

Dnes se konala brigáda, při které se uklízela zahrada a sborové prostory. Udělalo se 

spoustu práce, všem brigádníkům moc děkujeme! 

 

V neděli 13.6. ihned po bohoslužbách proběhne výroční sborové shromáždění. Pro 

urychlení a zjednodušení jednání vyvěsíme jednotlivé zprávy příští týden na internet, aby 

si je mohl každý předem přečíst. Při shromáždění je již číst nebudeme. Ke zprávám bude 

otevřena rozprava a budeme o nich hlasovat (brát na vědomí zprávy a schvalovat 

rozpočet). Můžete si také připravit podněty a témata ke společné diskusi (do bodu 

programu 7. různé). V kostele bude k dispozici seznam členů s hlasovacím právem, je 

možné jej doplňovat. Vyhlášení sborového shromáždění s programem je zde. 

 

Letos ukončila studia Linet Fernandez – naše „na dálku“ adoptované děvče z Indie. 

Podpora našeho sboru tímto končí, budeme uvažovat o adoptování dalšího dítěte. 

Podívejte se na volný překlad vánočního dopisu (došel až nyní), ve kterém nám Linet 

děkuje, loučí se s námi a posílá svojí forografii. 

 

Synod naší církve zvolil novou synodní radu. Synodním seniorem se stal Pavel Pokorný, 

synodním kurátorem Jiří Schneider. Dalšími členy z řad farářů byli zvoleni Ondřej Titěra a 

Roman Mazur, z řad laiků Simona Kopecká a Jana Šarounová.  Více zde. 

 

•    Objednávejte si nový zpěvník (buďto zápisem do tabulky, nebo mailem, či 

telefonicky) Více informací zde. 

•    Děti za dobrého počasí budou mít nedělku na zahradě. 

•    Setkání konfirmandů on-line ve středu v 17.00. 

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

bohoslužby). 

•    Zítřejší sbírka bude celocírkevní, na Diakonii. 

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

kódy  

https://meet.jit.si/cce-modrany
http://modrany.evangnet.cz/galerie/action_107/vss%2013.6.2021.pdf
http://modrany.evangnet.cz/galerie/action_107/dopis%20linet%2022.5.2021.pdf
https://www.e-cirkev.cz/aktuality/synodnim-seniorem-pavel-pokorny-synodnim-kuratorem-jiri-schneider/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VZxWUyDHQp0lwjHqHzv7DRomhHvCc0jDdUCu1NqtSHI/edit#gid=0
http://modrany.evangnet.cz/rub.php?rub=3


               

         200 Kč                     100 Kč                            50 Kč 

 

 

 

Narozeniny v období 23.5. – 29.5. oslaví: Daniela Pokorná, Irena Matulková a Luisa 

Pittnerová. 

 

Magdalena Ondrová a Hanka Šormová 

 

 
 

 

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/ )  
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