
sborový dopis   

k neděli 30.5.2021   

 

 

Milé sestry, bratři, milí přátelé! 

 
V návaznosti na minulé slavnostní svatodušní bohoslužby vám všem chci popřát, aby Boží 

Duch skutečně  prosvětloval a vnášel „vítr“ do našich dnů  - těch naplněných aktivitou, 

radostí i podněty i do těch, ve kterých nás dusí starosti, obavy, smutek a třeba i 

prázdnota. 

 

Z kázání Sv. Karáska: 

„Immanuel – Bůh s námi – právě to nyní dostává novou podobu…Ježíšova nepřítomnost 

se mění v přítomnost Ducha svatého, z opuštěných a bezmocných se stávají lidi 

vzkříšené víry, svědci a tvůrci Božího království…Přijměte dar Ducha svatého, přijměte tu 

podobu Boží vzdálenosti či blízkosti, kterou zvolil Bůh sám. 

Děkuji ti, Pane, že jsi ve svém Duchu svatém i dnes přítomný, že jsi mezi námi, že 

inspiruješ své lidi po celém světě k nezištným činům lásky, že posiluješ ty, kdo zápasí s 

neřádem, s nemocí a se smrtí. Děkuji ti, že nemusím být ději ve světě fascinován a 

uhranut, že z nich nemusím být vykulen ani jimi vyveden z míry, že nemusím být 

znechucen ani otráven, že se mohu v tvém Duchu i dnes těšit a radovat z tvé přítomnosti 

a v klidu pracovat pro tvé království na zemi, že se mohu ve službě nepatrným a 

vydaným lidem účastnit tvého velikého díla, že se mohu zúčastnit alternativy k 

soudobosti. Děkuji ti, Bože a Kriste, za přítomnost Utěšitele, který mě skutečně potěšuje, 

který mi dává sestry a bratry a vyvádí mě do svobody pravé, ve které se těším a volám: 

Přijď, Pane Ježíši! Jsi s námi, Pane, a ještě přicházíš – co bych mohl chtít více.“ 

 

 

Hanka  

 

Milí přátelé, do bohoslužeb v neděli 6.6. bude zařazena vzpomínka na pana Jana Lányho, 

pacienta Cesty domů, který zemřel 24.3. Jako hospicová farářka jsem s panem Lánym 

byla v kontaktu. Když jsme s jeho životním partnerem Richardem Průšou řešili otázku 

pohřbu, navrhla jsme mu, že v případě pohřbu civilního, pro který se nakonec rozhodl, 

bychom mohli na pana Jana Lányho, který byl evangelíkem, vzpomenout v rámci 

modřanských bohoslužeb. Toto řešení pan Průša velmi uvítal a uskuteční se tedy příští 

neděli. Bohoslužeb se kro-mě pana Průši zúčastní možná i někteří zaměstnanci Cesty 

domů. Jsem moc ráda, že jsem se mohla s touto záležitostí na modřanské staršovstvo 

obrátit a počítat se vstřícností. Podpory modřanského sboru pro moji práci v Cestě domů, 

která má nejen tuto podobu, si moc vážím a je pro mě důležitá. Děkuji, 

 

Magdalena 

 

 

Ohlášky: 

 

zítřejší bohoslužby se konají v modlitebně a je možné se k nim připojit také on-line na 

stále stejné adrese: https://meet.jit.si/cce-modrany. Za dobrého počasí budou mít děti 

nedělku na zahradě. 

 

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

Jednotlivé zprávy jsou k přečtení zde. Při shromáždění je již číst nebudeme. Ke zprávám 

https://meet.jit.si/cce-modrany
https://drive.google.com/file/d/1ljSz8mcmSjp7Qx1f6WPjjeFiazO_vQO4/view?usp=sharing


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.     

 

•    Stále je ještě možné objednávat nový zpěvník (buďto zápisem do tabulky, nebo 

mailem, či telefonicky) Více informací zde. 

•    V úterý v 19.15 se koná schůze staršovstva, tentokrát již naživo v modlitebně. 

•    Setkání konfirmandů on-line ve středu v 17.00. 

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

bohoslužby). 

•    Děti se sejdou ve čtvrtek v 17.00 na faře. 

•    Na celocírkevní sbírku pro Diakonii na svatodušní neděli jsme vybrali celkem 2300 Kč, 

všem dárcům děkujeme. 

•    Sbírka tuto neděli bude na potřeby sboru. 

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

kódy  

               

         200 Kč                     100 Kč                            50 Kč 

 

 

 

Narozeniny v období 30.5. – 5.6. oslaví: Petr Kraus, Eva Doležalová, Jan Taich, 

Světlana Burianová a Martina Habrová. Přejeme všem hodně radosti a Boží požehnání. 

 

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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