ohlášky
na neděli 28.3.2021 - 6. postní

Milí přátelé,
zdravím Vás před Květnou nedělí, posílám ohlášky a v příloze Velikonoční dopis.
(Verze pro tisk je zde)
Péčí Petra Vebera vznikl malý hudební cyklus s velikonoční hudbou, kterou pro nás vybral
a opatřil svým milým a fundovaným komentářem. Jednotlivá zastavení budou zveřejněna
ke každému významnému dni pašijového týdne na našem webu a f.b.
http://modrany.evangnet.cz/rub.php?rub=3
Připomínám také, že dnes v noci se mění čas ze zimního na letní.
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/275936760701961/?d=n
• setkání konfirmandů on-line ve středu v 17.00
• biblická hodina ani náboženství pro děti v příštím týdnu nebude.
• Ve čtvrtek v 19.00 bude čtení pašijového příběhu on-line
• Na Velký pátek budou bohoslužby on-line v 17.00
• Na Hod Boží velikonoční budou bohoslužby on-line v 9.30
• Branický sbor zve na Křížovou cestu v Modřanské rokli (zejména pro rodiny s dětmi) .
Více na https://branik.evangnet.cz/kalendar/krizova-cesta-modranskou-rokli/
• Dnes začíná sčítání lidu. Synodní rada nás vyzývá, abychom ve sčítání uváděli
příslušnost k naší církvi.
• Dnešní sbírka je na potřeby sboru (Vs 333), peníze lze posílat na účet sboru
69463329/0800, VS 333, případně QR kody

200 Kč

100 Kč

50 Kč

• Mnohokrát děkujeme i za vaše další finanční dary! Kromě salárů a „nedělních sbírek“
na provoz sboru (VS 333) můžete během velikonočního období přispět i na Hlavní dar
lásky Jeronýmovy jednoty (VS 555) a na Postní sbírku Diakonie ve prospěch dětí
syrských uprchlíků žijících v Libanonu (VS 999). Číslo účtu je stejné 69463329/0800.

Narozeniny 3.4. oslaví: Jitka Klubalová, Marek Prchlík a Jaroslav Sixta. 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

