
sborový dopis   

k neděli 15.11.2020 

  

  

Milí přátelé, bratři a sestry, 

srdečně zdravíme a těšíme se na další on-line setkání, i když bychom samozřejmě raději 

setkání osobní. 

  

Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. 

Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. (Jk 1,2) 

  

Tato slova nevyzývají k nějaké naší výkonnosti, nejde v nich o to, že se máme osvědčit, 

jestli dobře věříme, když na nás přicházejí různé zkoušky. Ale jde o to, že se v takových 

situacích má osvědčit naše víra nám. Že se má ukázat, zda nás víra drží, nese a pomáhá 

nám zkoušky a těžkosti zvládat a otevírá nám naději v naší každodennosti. Prosíme Boha 

o takovou víru pro nás všechny. 

  

farářka Magdalena Ondrová a kurátorka Hanka Šormová  

   

 

ohlášky: 

  

•        V neděli uplyne 350 let od úmrtí Jana Amose Komenského. J:A:Komenský - 350. 

výročí úmrtí 

•        Oprava střechy na faře je dokončena, sbírka na ni však pokračuje, (VS 333). Cena 

se proti původnímu plánu zvedla o 5 tisíc, protože během opravy se ukázalo, že pod 

hřebenáče je potřeba přidat kovové pásy. Celkem tedy stála oprava střechy 138 793 Kč. 

Děkujeme všem za příspěvky na tuto akci. 

•        Do konce listopadu se koná také sbírka na Jubilejní toleranční dar pro JJ 

(celocírkevní fond na opravy církevních budov), variabilní symbol: 555 – JTD. 

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

kody  

  

http://modrany.evangnet.cz/rub.php?rub=6


        

  

    200 Kč                               100 Kč                               50 Kč 

  

  

  

Další akce a informace: 

•        objednávejte si Kalendář ČCE 2021 a publikaci Na 

každý den: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PHcRWy7cBhY1SvH07Uk--

2qIKogFucUcf5nLc5bE7PA/edit#gid=0 nebo nám napište mailem. 

  

•        Kdo si ještě chcete objednat výrobky z Rolničky, učiňte tak do neděle večer, 

objednávku pak 

již odešleme. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O8D3N5seCzcc3YS5Ct76-

P2quVo_GMVG-PADnYuQ2Ys/edit#gid=0, 

podívat se na jednotlivé výrobky je 

možné zde: https://www.eshop.rolnicka.cz/cce-rolnicce 

 

•        Narozeniny v období 16. – 22. 11. oslaví: Tomáš Skrbek, Vít Řehoř, Petr 

Mezihorák a Viktor Kuchta. Gratulujeme a přejeme všem Boží požehnání. 

 

  

  

odkazy na další církevní aktivity: (https://www.e-cirkev.cz/) 

Dopis synodní rady sborům 

Slovo na doma 

Církev doma 

Pozvání k modlitbě 

Přehled on-line bohoslužeb z jiných sborů je na evangnetu 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PHcRWy7cBhY1SvH07Uk--2qIKogFucUcf5nLc5bE7PA/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PHcRWy7cBhY1SvH07Uk--2qIKogFucUcf5nLc5bE7PA/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O8D3N5seCzcc3YS5Ct76-P2quVo_GMVG-PADnYuQ2Ys/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O8D3N5seCzcc3YS5Ct76-P2quVo_GMVG-PADnYuQ2Ys/edit#gid=0
https://www.eshop.rolnicka.cz/cce-rolnicce
https://www.e-cirkev.cz/
https://www.e-cirkev.cz/clanek/6709-Dopis-synodni-rady-sborum/index.htm
https://www.e-cirkev.cz/clanek/6618-Slovo-na-prazdniny/index.htm
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


  

  

  

 


