
sborový dopis   

k neděli 21.2.2021 - 1. postní 

Milí přátelé, sestry a bratři, 

Popeleční středou začalo postní období.  

A je určitě dobré, že se křesťané zamýšlí, jak tenhle čas prožít, využít … 

Uvědomit si, co je v životě důležité, něco obětovat, něčeho se vzdát. A tak někteří plánují 

vzdát se třeba alkoholu, sociálních sítí, používání auta … 

Já mám ale teď pocit, že už delší dobu prožíváme trochu takový půst – učíme se a 

zvykáme si, čeho všeho se musíme umět vzdát. Od drobných radostí, koníčků, oddělení 

domova od školy a práce, přes bohoslužby a přirozená setkávání s lidmi. A někteří se 

museli vzdát i života svých blízkých… 

Povzbuzením do takových situací nám může být slovo synodního seniora Daniela 

Ženatého: 

„Postní čas nám připomíná, že je tu Někdo, kdo to zná, kdo už tím prošel... Kdo prošel 

ponížením, bolestí, smrtí... a došel až ke světlu, k životu, k Bohu. 

A jakou máme výsadu, že se Krista smíme pevně držet! 

...být mu nablízku. Přitulit se k Němu, zavřít oči a možná si říci: já se hrozně bojím, 

nevím, kudy dál..., ale pevně věřím, že to s Tebou zvládnu..." 

https://www.e-cirkev.cz/aktuality/materialy-pro-postni-obdobi/ 

 

Já bych nám všem přála, abychom i v tomhle období půstu a nedobrovolného vzdávání 

se, měli naopak ještě chuť a sílu i něco nového dělat a objevovat. Kolem sebe, v sobě, ve 

vztazích, ve vztahu s Pánem Bohem. 

Kéž nám v tom pomáhá naše víra i naše společenství. 

 

Hanka Šormová, kurátorka 

 

 

 

Ohlášky: 

 

Bohoslužby zítra budou on-line na obvyklém odkazu: https://meet.jit.si/cce-modrany.  

První modlitbu a čtení bude mít tentokrát Majda Hejsková. Pokud budete mít poblíž i své 

nedělkové děti, mohou se v duchu připojit – modlitba bude zakončena slovy, kterými se 

děti pravidelně modlily v nedělce. 

Modřanská nedělní škola on-line je zde: 

https://www.facebook.com/111346233827682/posts/253970979565206/?d=n  

 

• Chceme se opět připojit k Postní sbírce Diakonie ve prospěch dětí syrských 

uprchlíků žijících v Libanonu (viz, příloha). Své dary posílejte na náš účet 

s variabilním symbolem 999. 

•  

• Nezapomínejte však, prosíme, ani na běžné sbírky na potřeby našeho sboru. 

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

kody  

https://www.e-cirkev.cz/aktuality/materialy-pro-postni-obdobi/
https://meet.jit.si/cce-modrany
https://www.facebook.com/111346233827682/posts/253970979565206/?d=n


               

•          200 Kč                     100 Kč                            50 Kč 

Děkujeme. 

 

• V době zavřeného kostela se tam hromadí tiskoviny – Kostnické Jiskry, Český 

Bratr, Protestant. Je to velká škoda! Kdyby měl kdokoli zájem, rádi vám 

pošleme aktuální i starší výtisky, nebo si je po domluvě můžete vyzvednout na 

faře. 

• setkání konfirmandů on-line v pondělí v 19.00 

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

bohoslužby) 

•  

• Z dejvického sboru přišlo pozvání na on-line křeslo pro hosta – tentokrát pro 

Pavla Dobrovského, novináře, publicistu a cestovatele. Téma: za sluncem na Srí 

Lanku, ve čtvrtek 25.2. v 19h zde: https://youtu.be/kEJxdEmKTYA 

 

K většině z Vás se asi již také dostala smutná zpráva, že 14.2. zemřela pani Blanka 

Krausová. Rozloučení s ní proběhne v úzkém rodinném kruhu. Všichni, kdo jste ji znali, 

jí spolu s rodinou věnujte vděčnou vzpomínku. 

 

Narozeniny v období 21.2. – 27.2. mají: Irena Prančlová, Jana Prchlíková, Alena 

Kačerovská a Dalibor Halama.  Přejeme sílu a radost od Pána Boha. 

 

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/)  

https://youtu.be/kEJxdEmKTYA
mailto:modrany@evangnet.cz
http://modrany.evangnet.cz/
https://www.e-cirkev.cz/


Slovo na doma    

Církev doma 

Pozvání k modlitbě 

Přehled on-line bohoslužeb z jiných sborů je na evangnetu  

 

farářka Magdalena Ondrová a kurátorka Hanka Šormová 

 

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
https://www.evangnet.cz/cce/casy_bohosluzeb?sen=0&ks=0&bv=0&bv=1&ba=0&ba=1&bz=0&submit=Filtrovat

