
sborový dopis   

k neděli 10.1.2021 

 

Milí přátelé, sestry a bratři,  

 

Vánoce jsou za námi, vracíme se do všedních dnů a k tomu všemu pandemie jakoby 

nemá konce. Na mnohé padá únava z úkolů, obav, nejistot, samoty.  

Ale máme tu zase pozvání do našeho malého společenství, připomínku, že na to všechno 

nejsme sami, že máme ke Komu se obracet a o co se opřít. 

Našla jsem ve sbírce modliteb M. Luthera jednu kratičkou, a pro něj možná neobvyklou: 

Bože, co jsem mohl udělat, to jsem udělal. Co sám však nesvedu, co je nad mé 

možnosti, to učiň, prosím, Ty, aby se stala a děla Tvá vůle.  

Myslím, že i my se smíme takhle modlit, smíme předat Bohu své starosti a únavu.  

Přeju vám, abyste se svobodni od starostí mohli dívat okolo a vnímat všechno, co je 

hezké, těšit se z milých drobností, vzpomínek, z lidí, které máte kolem sebe, nebo kteří 

na vás myslí.  

Jsem vděčná za spojení on – line, ale věřím, že i bez něj jsme spojeni, právě třeba v té 

modlitbě.  

Pokud byste věděli o někom, kdo by rád dostával sborové dopisy, můžete mu ho 

přeposílat případně nám pošlete jeho mailovou adresu 

 

kurátorka sboru Hanka Šormová  

 

 

Ohlášky  

• Bohoslužby: zítra budou bohoslužby opět pouze on-line na obvyklém odkazu: 

https://meet.jit.si/cce-modrany. Do 22. ledna platí současné omezení, takže 

pouze on-line budou jistě i příští bohoslužby. 

• Tuto neděli (10. ledna 2021) se konají od 9.30 televizní bohoslužby, které povede 

senior Horáckého seniorátu ČCE br. farář Jan Keřkovský. Více zde: 

https://www.e-cirkev.cz/aktuality/primy-prenos-bohosluzby-na-ct-10-ledna-2021/ 

• Můžete si poslechnout i novoroční pozdrav synodního seniora zde: https://www.e-

cirkev.cz/aktuality/365krat-zvolna-a-poradne/ 

https://meet.jit.si/cce-modrany
https://www.e-cirkev.cz/aktuality/primy-prenos-bohosluzby-na-ct-10-ledna-2021/
https://www.e-cirkev.cz/aktuality/365krat-zvolna-a-poradne/
https://www.e-cirkev.cz/aktuality/365krat-zvolna-a-poradne/


• Pokud máte někdo zájem o nový Evangelický kalendář nebo Na každý den, stále 

je možné si tyto sborníky koupit, kus za 145 Kč. Můžeme vám je poslat poštou 

nebo se domluvit na předávce. 

 •        setkání konfirmandů on-line v pondělí v 19.00 

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

nedělní bohoslužby) 

•        rozhovor s farářem či farářkou (osobní či on-line) je možné domluvit podle 

potřeby.  

•        Zítřejší „on-line“ sbírka je na potřeby sboru. 

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

  

               

 

                            200 Kč                     100 Kč                            50 Kč 

  

 

Narozeniny v období 10.1. – 16.1. mají: Honza Staněk, Lukáš Neubert a Kateřina 

Halamová. Všem gratulujeme a přejeme Boží požehnání. 

 

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    

mailto:modrany@evangnet.cz
http://modrany.evangnet.cz/
https://www.e-cirkev.cz/
https://www.e-cirkev.cz/clanek/6618-Slovo-na-prazdniny/index.htm


Církev doma 

Pozvání k modlitbě 

Přehled on-line bohoslužeb z jiných sborů je na evangnetu  

 

farářka Magdalena Ondrová a kurátorka Hanka Šormová 

 

https://www.e-cirkev.cz/clanek/6621-Cirkev-doma/index.htm
https://www.e-cirkev.cz/clanek/6689-Pozvani-k-modlitbe/index.htm
https://www.evangnet.cz/cce/casy_bohosluzeb?sen=0&ks=0&bv=0&bv=1&ba=0&ba=1&bz=0&submit=Filtrovat

