sborový dopis
k neděli 2.5.2021 – 5. neděle velikonoční

Milí přátelé, bratři a sestry,
sobotní dopis dostáváte již dnes, protože máme důležitou informaci:
Tuto neděli 2.5. se již budou konat bohoslužby v našem sborovém domě v Modřanech,
v obvyklý čas 9.30 hodin!!! Současně bude možnost připojit se k bohoslužbám na
obvyklé adrese: https://meet.jit.si/cce-modrany
Podmínky nařízení vlády a na ně navazující instrukce z ústřední církevní kanceláře již
umožňují konání bohoslužeb bez omezení počtu účastníků při dodržení rozestupů 2m
(mimo rodinné příslušníky). Samozřejmě s používání respirátorů a dezinfekce. Umožněn
je i společný zpěv.
Máme z té možnosti radost, ale právě proto bychom se i nadále měli chovat zodpovědně
a situaci nezlehčovat. A tak vás prosíme, abyste nařízení dodržovali a vy, kteří ještě
nejste očkovaní a mohli byste být ohroženi, raději se chraňte a vydržte ještě nějaký čas
ve spojení jen na dálku.
Budeme rádi, když váš záměr zapíšete do tabulky. Tabulka je jen orientační.
Předpokládáme, že kapacita umožní účast na bohoslužbách i bez předchozí rezervace.
Nedělka ještě zatím nebude.

Další ohlášky:
akce v příštím týdnu:
setkání konfirmandů on-line v pondělí v 19.00
staršovstvo v úterý v 19.15
biblická hodina on-line ve středu v 19.00 (na stejném odkaze jako nedělní bohoslužby)
Sbírka tuto neděli je na potřeby sboru (VS 333) ale stále můžete přispívat i na
Jeronymovu jednotu (VS 555).

•

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

200 Kč

100 Kč

50 Kč

Již v příštích ohláškách se dozvíte, jak budeme společně objednávat nový evangelický
zpěvník. www.evangelickyzpevnik.cz

Narozeniny v období 2.5. – 8.5. oslaví: Bohumil Květenský, Jan Bára, Jan Moravec ml.,
Barbora Kolářová, Jana Tejkalová ml. A Ivana Doležalová. Přejeme všem zdraví ,
radost a 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/ )
Tentokrát přidávám až na závěr modlitbu Sváti Karáska z knihy Boží trouba:
Ptám se Tě, Bože:
„Může být život člověka promarněn?“
A slyším odpověď:
„Jasně, to se ti může stát.“
A ptám se dál:
„A mohu být přemožen zlem a lhostejností?“
A slyším:
„Jasně – to se ti může stát.“
„A může být nakonec smrt posledním faktem mého života?“
„Jistě – to se ti může stát.“
„Co je tedy, Bože, možností mojí záchrany?“
A slyším sborovou odpověď – Tebe, tvého Syna, andělů – celého nebe:
„Věř!“
„Věřím, Pane, spomoz mé nedověře, věřím – jsem tedy zachráněn?“
A slyším sborové „Ne!“
„A co tedy ještě?“
A slyším: „Miluj!“
„To chci , Pane, a to mi nejde – smiluj se nade mnou.“
Amen
Přeju vám všem hezké jarní dny
Hanka Šormová

