
sborový dopis   

k neděli 14.3.2021 - 4. postní 

 

Milí přátelé, bratři a sestry, 

nejmladší generace našeho sboru nelenila a připravila 1. číslo Modřanského časopisu. 

Veškerá práce probíhala samozřejmě formou home-office, v respirátorech a s dodržením 

veškerých vládních opatření. Doufáme, že vám časopis udělá radost a přivede na 

myšlenky, které přesahují hranice všech lokdaunů. Vyluštíte-li někdo křížovku (najdete ji 

v časopise), pošlete řešení redakci časopisu. Pro úspěšné řešitele jsou připravené 

zajímavé odměny! 

Modřanský časopis  

adresa redakce: modrany@evangnet.cz (do předmětu napište: red MČ) 

 

Přeji klidnou sobotu a zítra se těším na společné bohoslužby, 

Magdalena 

  

Stále trvá výzva pro všechny Minecrafťáky!  

Přestavte náš kostel do Minecraftu - schválně, jak moc si ho ještě pamatujete. Klidně 

navrhněte i vychytávky a co byste tam ještě třeba chtěli mít. Pošlete do sboru a výtvory 

vystavíme jak na našem webu tak na FB.  

Stavitelům zdar! Nazdar. 

  

/..s obrázkem je to na našem f.b. https://www.facebook.com/ccemodrany 

  

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/267158464913124/?d 

• Dnešní sbírka je na potřebu sboru. 

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

kody  

https://drive.google.com/file/d/1AKJhqhkYtNn1UJq_zBWr2batmDgAmYM9/view?usp=sharing
mailto:modrany@evangnet.cz
https://www.facebook.com/ccemodrany
https://meet.jit.si/cce-modrany
https://www.facebook.com/111346233827682/posts/267158464913124/?d=n


               

         200 Kč                     100 Kč                            50 Kč 

• Děkujeme. 

 

• Až do velikonoc se můžete  připojit k Postní sbírce Diakonie ve prospěch dětí 

syrských uprchlíků žijících v Libanonu. Své dary posílejte na náš účet s variabilním 

symbolem 999. 

• setkání konfirmandů on-line ve středu v 17.00 

• biblická hodina on-line ve středu v 19.00 (na stejném odkaze jako nedělní 

bohoslužby) 

• náboženství on-line ve čtvrtek v 17.00  

• setkání střední generace ve čtvrtek ve 20.00 

  

Narozeniny v období 14.3. – 20.3. mají: Kteřina Jechová, Johanka Švarcová a Anička 

Klubalová. Přejeme hodně radosti a boží požehnání. 

 

postní meditace -  od 1. března do Velikonoc (začínají symbolicky v den zpřísňujícího se 

lockdownu v Česku). 

https://www.e-cirkev.cz/wp-content/uploads/2021/02/Postni-zastaveni-2021-PCUSA-

ECCB.pdf 

Na https://www.e-cirkev.cz/aktuality/materialy-pro-postni-obdobi/ je materiál k dispozici 

také ve formátu DOCX pro lepší následnou práci s textem.  

Český bratr ke čtení i k poslechu online -  téma „generace“ – https://www.e-

cirkev.cz/aktuality/dalsi-cislo-casopisu-cesky-bratr-je-ke-cteni-i-k-poslechu-online-

prinasi-tema-generace/ 

 

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/ 
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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 

 

https://www.e-cirkev.cz/
https://www.e-cirkev.cz/clanek/6618-Slovo-na-prazdniny/index.htm
https://www.e-cirkev.cz/clanek/6621-Cirkev-doma/index.htm
https://www.e-cirkev.cz/clanek/6689-Pozvani-k-modlitbe/index.htm

