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prosinec 2020    

  
  
  
27.12. neděle | 9:30 - bohoslužby on-line  https://meet.jit.si/cce-modrany     text kázání 
  
  
26.12. sobota sborový dopis k neděli 27.12.  
 
 

 
25.12. Boží Hod vánoční | 9:30 - bohoslužby „na živo“ s maximálním počtem účastníků 19 a současně on – line přenos  https://meet.jit.si/cce-modrany    
      tabulka pro rezervaci účasti   text kázání 
  
24.12. Štědrý den  | 14:30 - bohoslužby „na živo“ s maximálním počtem účastníků 19 
    | 16:00 - bohoslužby „na živo“ s maximálním počtem účastníků 19 a současně on – line přenos  https://meet.jit.si/cce-modrany  
       tabulka pro rezervaci účasti     text kázání  
  

 

 
  
20.12. neděle 4. adventní 
  
   | 9:30 - bohoslužby s dětským videodivadlem - omezený počet účastníků /rezervace přednostně pro rodiče s dětmi a současně on – line přenos    
youtube kážou děti, bohoslužby vede Magdalena Ondrová 
 

 
   Malá vánoční hudba - IV.  
    vybral a úvodním slovem provází Petr Veber - Johan Sebastian Bach: Vánoční oratorium  -  celé   jen vstupní sbor   jen známá árie 
  
  
  
19.12. sobota sborový dopis k neděli 20.12.      
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17.12. čtvrtek | 17:00 - náboženství  on-line  
       
  
16.12. středa | 17:00 - setkání konfirmandů on-line   
   | 19:00 - biblická hodina on-line  https://meet.jit.si/cce-modrany   
   pokusíme se podívat na zoubek Janu Křtiteli. A to v Matoušově verzi: Mt, 3,1-12. 
  
  
  

 
  
13.12. neděle 3. adventní   
  
   | 9:30 - bohoslužby „na živo“ s omezeným počtem účastníků a současně on – line přenos  https://meet.jit.si/cce-modrany  
                        káže Magdalena Ondrová   text kázání  / modlitba Hanka Šormová 
  
   Malá vánoční hudba - III.  
    vybral a úvodním slovem provází Petr Veber  - Benjamin Britten:  Ceremony of Carols  -  There is No Rose   Balulalow    Deo Gracias 
  
  
  
12.12. sobota sborový dopis k neděli 13.12.    
  
     
9.12. středa | 19:00 - biblická hodina on-line  https://meet.jit.si/cce-modrany   
   textem bude Matouš 25, 1-13. Jde o podobenství o deseti družičkách  
  
7.12. pondělí | 19:00 - setkání konfirmandů on-line  
  
  

 
  
6.12. neděle 2. adventní  
  
  
   | 9:30 - bohoslužby on-line  https://meet.jit.si/cce-modrany   káže Lukáš Ondra   text kázání 
  
   Malá vánoční hudba - II.  
    vybral a úvodním slovem provází Petr Veber - Pavel Josef Vejvanovský: Sonata vespertina  
  
  
5.12. sobota sborový dopis k neděli 6.12.   
  
    
3.12. čtvrtek | 17:00 -náboženství  on-line  
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https://www.youtube.com/watch?v=bk7WhpZ4zfg
http://modrany.evangnet.cz/galerie/action_107/sb%20dopis%205.12.2020.pdf


  
  
2.12. středa | 17:00 - setkání konfirmandů on-line  
  | 19:00 - biblická hodina on-line  https://meet.jit.si/cce-modrany   
    budeme se společně zamýšlet nad textem z proroka Izajáše 40, 1-11. 
  
  
     
1.12. úterý  | 19 :15 - schůze staršovstva - on-line   
    Další jednání on-line bylo prakticky celé věnováno organizaci bohoslužeb v adventní době. 
   Bylo rozhodnuto od 3. adventní neděle konat bohoslužby již ve sborovém domě, v omezené kapacitě - na základě registrace předem -  
   a za dodržování předepsaných opatření. Vždy ale bude možnost připojit se na on-line přenos. 4. adventní neděle pak bude dětská. 
   Program Štědrého dne a na Boží Hod se zatím řeší.  
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