
sborový dopis   

k neděli 28.2.2021 - 2. postní 

Milí přátelé, 

 

zdravím váš všechny před nedělí, přeji novou a novou trpělivosti v situaci, která nebere 

konce a prosím o naději pro každého z nás! 

A jsem moc ráda, že se můžeme stále těšit na setkávání při bohoslužbách.  

Magdalena 

 

Synodní rada posílá odkaz na postní meditace. Jsou koncipovány 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.  

 

 

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/258419652453672/?d=n 

• Můžete se připojit k Postní sbírce Diakonie ve prospěch dětí syrských uprchlíků 

žijících v Libanonu. Své dary posílejte na náš účet s variabilním symbolem 999. 

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

kody  

               

•          200 Kč                     100 Kč                            50 Kč 

Děkujeme. 

 

• Kdo by měl zájem o tiskoviny (Kostnické Jiskry, Český Bratr, Protestant), 

keré se hromadí v kostele, dejte vědět, domluvíme se na distribuci. 

• schůze staršovstva on-line bude v úterý v 19.15 

• setkání konfirmandů on-line ve středu v 17.00 
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• biblická hodina on-line ve středu v 19.00 (na stejném odkaze jako nedělní 

bohoslužby) 

• náboženství on-line ve čtvrtek v 17.00 

•  

Narozeniny v období 28.2. – 6.3. mají: Hana Šípová, Radka Neubertová, Jiří Podlipský, 

Šimon Šorm a Jana Tejkalová  Přejeme sílu a radost od Pána Boha. 

 

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 

Přehled on-line bohoslužeb z jiných sborů je na evangnetu  

 

farářka Magdalena Ondrová a kurátorka Hanka Šormová 
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