
sborový dopis   

k neděli 13.6.2021   

 

 

Milí přátelé, sestry a bratři! 

Ve středu na biblické hodině náš bratr farář Lukáš použil krásný obraz sítě. 

Biblické pojmy, motivy a vyznání jsou jako provázky, které se vzájemně 
propojují, tvoří jednotlivé uzlíky a vytváří tak síť, která nás zachytí, když 

padáme. Můžeme na ni spočinout i se od ní odrazit na cestě k druhým, v životě... 
A tak vám chci před nedělí popřát, ať se vaše záchytné sítě splé-tají a upevňují. 
Ať tu vaši síť pomáhají vytvářet naše sborová setkání (ta skutečná i ta on-line) 

mezilidské vztahy, všechno, co prožíváte i co vkládáte do svých modliteb. 

Hanka 

 

Zítřejší *bohoslužby* se konají v modlitebně a je stále možné se k nim připojit 
také on-line na adrese: https://meet.jit.si/cce-modrany.  

*Nedělka* bude na zahradě. 

 

Ihned po bohoslužbách proběhne *výroční sborové shromáždění*. Jednotlivé 
zprávy jsou k přečtení zde 
<https://drive.google.com/file/d/1ljSz8mcmSjp7Qx1f6WPjjeFiazO_vQO4/view?u

sp=sharing>.  

*Hospodářský výkaz a rozpočet* je zde 

<https://drive.google.com/file/d/1W3atYbK1mh8hvipgUR0k5w7q5tga-
IEC/view?usp=sharing>..  

Při shromáždění zprávy číst nebudeme, bude k nim otevřena rozprava a budeme 
o nich hlasovat. Pro vaše podněty a témata ke společné diskusi bude prostor v 7. 
bodu programu (různé). 

 

Ve středu 16.6. v 17.30 všechny srdečně zveme na *sborové* *zahradní 

předprázdninové setkání*. Buřty a občerstvení si, prosíme, vezměte s sebou, pití 
zajistíme. Biblická hodina proto nebude. 
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•    V neděli 13.června *uzavíráme objednávku nových zpěvníků*. 

•    Setkání *konfirmandů* on-line v pondělí v 19.00. (ve středu je sborový 

oheň, proto opět v pondělí) • *Biblická hodina ani náboženství* pro děti v příštím 
týdnu nebude. 

•    Sbírka tuto neděli bude na potřeby sboru. 

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

 

               

         200 Kč                     100 Kč                            50 Kč 

 

 

*Narozeniny* v období 13.6. – 19.6. oslaví: Anastazie Říhová a Teresie 
Klubalová. Přejeme jim všechno dobré a Boží požehnání. 

 

 

 

Magdalena Ondrová a Hanka Šormová 

 

 

 

 

 
 

 

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/ )  
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