sborový dopis
k neděli 18.4.2021 – 3. neděle velikonoční

„Každý den Pán mi sílu dává, písní mou je můj Pán,
On se stal mým spasením, když kráčím s Ním, nemusím se bát,
když kráčím s Ním, nemusím se bát.“
El Senyor, Svítá 447

Milí přátelé, sestry a bratři,
možná, že tomu ani nemusíme úplně porozumět, ani to pochopit. Můžeme to ale vírou
přijmout a s důvěrou a pokorou vstupovat do každého nového dne. Přeju vám, ať vás ta
písnička a tahle důvěra přenese i přes chvíle těžké a přinese radost do dnů studených a
šedivých, i do těch prozářených sluncem. A na ty se, spolu s vámi, už moc těším!
Hanka

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/289527082676262/?d=n
• setkání konfirmandů on-line ve středu v 17.00
• biblická hodina on-line ve středu v 19.00 (na stejném odkaze jako nedělní
bohoslužby)
Sbírky
Z našeho sboru jsme odeslali Diakonii 9200,- Kč na Postní sbírku na podporu vzdělávání
dětí v Libanonu. Z Diakonie přišlo poděkování i informace, že celková vybraná částka je
zatím 430 tisíc Kč.
Také jsme odeslali 4400,- Kč na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty pro rok 2021, který
byl Ústředním shromážděním JJ určen pro sbor Brno – Židenice na statické zajištění
kostela.
Průběžná sbírka na Jeronýmovu jednotu stále trvá až do konce května - prosím,
přispívejte tedy nadále na tento účel s VS 555.
Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru a VS je 333.
Číslo účtu je 69463329/0800
•

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

200 Kč
•

100 Kč

50 Kč

Děkujeme.

Nový evangelický zpěvník
Přišla první informace o tom, že již bude možno objednávat nový evangelický zpěvník (na
jehož sestavení a vydání se kromě dalších podílela i naše členka sboru Eliška Baťová).
Mnoho informací a seznámení se zpěvníkem se můžete dozvědět na
www.evangelickyzpevnik.cz
Informace o naší společné sborové objednávce vám dáme na začátku května.
Pozvání z Dejvického sboru na „křeslo pro hosta“ Roman Pešek, psychoterapeut: volná
reflexe současné nelehké doby, psychohygienické tipy pro rodiče, aby lépe zvládali
výchovu dětí. Ve čtvrtek 22. dubna od 19 h. on-line YouTube kanál „ČCE Praha-Dejvice“,
pořad bude možné shlédnout i později z archivu na youtube.
Narozeniny
v období 18.4. – 24.4. oslaví: Adam Majer, Tomáš Švarc, Milan Pešák, Alžběta Moravcová
a Luboš Urban. Přejeme hodně radosti a Boží požehnání.
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
farářka Magdalena Ondrová a kurátorka Hanka Šormová

