
sborový dopis   

k neděli 27.6.2021   

 

Milé sestry a bratři, milí přátelé! 

 

Zdravíme vás s pozváním na nedělní bohoslužby s poslední závěrečnou nedělkou. 

Bohoslužby budete moci ještě tuto neděli sledovat i on – line na obvyklém odkazu: 

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

 

O prázdninách vám již pravidelné týdenní maily přestaneme posílat, stejně tak jako 

přestaneme přenášet on – line bohoslužby. Jako obvykle už nebude ani nedělka pro děti. 

Aktuální informace najdete nadále na našich stránkách http://modrany.evangnet.cz/ 

Těšíme se, že se i v létě budeme setkávat u nás v Modřanech na bohoslužbách a že při 

vašich prázdninových cestách třeba navštívíte i jiné sbory a jiné bohoslužby, kde můžete 

vyřídit naše pozdravy. 

 

Přejeme vám, abyste měli možnost si o prázdninách odpočinout a našli si čas na to, co 

vás těší a je pro vás důležité.  

Ti z vás, kdo byste se naopak v téhle době cítili osamoceni nebo potřebovali pomoc, 

neostýchejte se nám ozvat – třeba právě v letních měsících bude čas na návštěvu nebo 

osobní setkání. 

 

A tak se dnes loučím slovy starého irského požehnání: 

„Nechť se před vámi otevírá stále volná cesta. 

Nechť máte vítr v zádech. 

Nechť vám do tváří stále svítí teplé slunce. 

Nechť vaše pole stále jemně zkrápí déšť. 

A dokud se znovu nesetkáme, nechť vás Bůh ochraňuje ve své dlani.“ 

 

Hanka 

 

 

Vedle dalších organizací vyhlásila také Diakonie 

aktuální sbírku na pomoc oblastem postiženým tornádem: 

 

Před čtvrteční půlnocí se mimořádně sešli členové vedení Českobratrské církve 

evangelické a Diakonie ČCE, aby rozhodli o okamžité pomoci postiženým. Z 

humanitárních prostředků uvolnili částku 500 000 Kč a prostřednictvím Střediska 

humanitární a rozvojové spolupráce zřídili humanitární sbírku. 

Finanční pomoc lze posílat na účet 2100691426/2010. 

Pomoci lze i prostřednictvím DMS. 

Pošlete textovou zprávu na číslo 87 777 ve tvaru: 

DMS DIAKONIEPOMOC 30 

DMS DIAKONIEPOMOC 60 

DMS DIAKONIEPOMOC 90 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč. Službu zajišťuje Fórum dárců. 

 

(Jen přes noc a během následujícího dopoledne se na sbírkovém účtu sešlo více než 

2.000.000 Kč. A příspěvky stále přichází - aktuální stav účtu je 3.250.000 Kč. Děkujeme! 

Právě v tuto chvíli má rychlá pomoc obrovský smysl.) 

 

https://meet.jit.si/cce-modrany
http://modrany.evangnet.cz/


Od pátku 25.06.2021 od rána bude Českobratrská církev evangelická mapovat možnosti 

okamžité pomoci prostřednictvím našich farních sborů v místě. Počínaje tímto dnem 

budou také povoláni dobrovolníci ve spolupráci s diakonickým Humanitárním střediskem, 

aby byli v pohotovosti pro následnou pomoc s likvidací škod. 

 

Modlíme se za zlepšení situace i vzájemnou pomoc. 

 

 

•    poslední předprázdninová biblická hodina on-line bude ve středu v 19.00 (na 

stejném odkaze jako nedělní bohoslužby). 

•    V týdnu od 28.6. bude brigádně probíhat renovace přední stěny (dřevěného 

obložení) fary. Práce povede Tomáš Pokorný. Pokud můžete pomoci (broušení, 

natírání..), domluvte se telefonicky přímo s ním – tel. 732741202. Děkujeme. 

•    Sbírka tuto neděli bude celocírkevní sbírka na fond solidarity (podpora sborům, které 

nedají dohromady celý odvod do Personálního Fondu). 

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

 

               

         200 Kč                     100 Kč                            50 Kč 

 

 

Narozeniny v období 27.6. – 3.7. oslaví: Jonáš Farka (10), Bohunka Hejsková, Adélka 

Heřmanová (10) a Evžen Pittner (12). Přejeme vše dobré, hodně radosti a Boží 

provázení.  

 

 

 

 

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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