
sborový dopis   

k neděli 16.5.2021  

 

„Ó Pane, ať nám zmatenost a pestrost naší soudobosti nezastíní vhled k tvým 

pokladům…“ 

                                                                                                                                 

                  S.Karásek 

 

Milé sestry a bratři, milé přátelé! 
Kéž i naše sborová setkání i vysílání otevírají vhled k Božím pokladům!  

Kéž se odráží v našich vztazích, jednání a doufání. 

A tak vás všechny chceme pozdravit a pozvat na nedělní bohoslužby živě v našem 

kostele. A pro ty, kdo se nemohou zúčastnit současně opět on – line na známé adrese: 

https://meet.jit.si/cce-modrany. 

 

kurátorka Hana šormová 

 

 

Ohlášky: 

•    Objednávejte si nový zpěvník (buďto zápisem do tabulky, nebo mailem, či 

telefonicky) Více informací na sborovém webu. 

 

•    Děti za dobrého počasí budou mít již pravidelně nedělku na zahradě. 

•    Setkání konfirmandů on-line v pondělí v 19.00. 

 

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

bohoslužby). 

 

•    Náboženství ve čtvrtek v 17.00 on-line nebo na zahradě – ještě se domluvíme. 

 

•    V sobotu 22.5. od 9.00 bude brigáda na úklid sborových prostor a zahrady. 

 

•    Noc kostelů, ke které jsme se plánovali připojit (v pátek 28.5.) se nakonec v 

našem sboru konat nebude. Sice jsme již akci ohlašovali, ale nakonec jsme se rozhodli 

od plánu ustoupit, protože vládním opatření, která se týkají akcí pro veřejnost, jsou příliš 

náročná. Místo toho uspořádáme v červnu sborové sejítí na zahradě.  

 

•    Příští neděle je neděle Svatodušní, budou bohoslužby s vysluhováním VP. Proběhne 

také celocírkevní sbírka na Diakonii. 

 

•    Dnešní sbírka je na potřeby sboru, současně ještě probíhá sbírka na Jeronymovu 

jednotu. 

https://meet.jit.si/cce-modrany


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

kody  

               

         200 Kč                     100 Kč                            50 Kč 

 

 

 

 

Narozeniny v období 16.5. – 22.5. oslaví: Hana Prančlová, Pavel Staněk a Ondřej Beck. 

Přejeme hodně radosti a Boží podporu. 

 

 

 

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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