
sborový dopis   

k neděli 24.1.2021 

 

Milí přátelé, sestry a bratři,  

 

přichází období, kdy se někteří musí zabývat daněmi a daňovým přiznáním. Připomnělo 

mi to jednu z úvah Erazima Koháka. Ne, není o penězích ani povinnostech, je nadepsána:  

Co je bolest? 

Někdy je bolest obranný mechanizmus, který mě varuje před zraněním, třeba když se 

bezděky přiblížím rukou k plameni.  Jindy dává na vědomí, že zápasím s nemocí či 

s ranou, že potřebuji klid a pomoc… 

Co však bolest na srdci a na duchu? 

Co bolest nad ztrátou vlasti, v půli rozťaté? Co bolest nad odchodem milovaného druha? 

Co bolest z výčitek svědomí, či prostě bolest nad pomíjením života? 

Takovou bolest antičtí stoikové považovali za zbytečné sebetrýznění lidí nemoudrých. 

Proč lkát nad smrtí dítěte? Vždyť víš, že lidé jsou smrtelní. Či nad ztrátou vlasti? Vždyť 

víš, že vše lidské pomíjí. I ty stárneš a pozvolna odcházíš. Přijmi konečně konečnost 

života, uč se netečnosti. Nepřipusť, aby se ti stalo důležitým cokoliv, co pomíjí – a ušetříš 

si bolest z umírání.  

Svým způsobem měli pravdu.  

Ztrátou vlasti, ztrátou domova, ztrátou druha trpím jen proto, že jsem je miloval. To 

jsem si mohl ušetřit. Mohl jsem se učit netečnosti. 

Jenže teprve láska dává životu hodnotu. Co by byl život netečný, život bez lásky? 

Ano, bolest je daň z přidané hodnoty, kterou platíme za lásku. Jsem rád, že jsem 

měl v životě tolik ke zdanění. 

Hanka 

  

Ohlášky   

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

modrany.  

• Jako každý rok se připojujeme k celocírkevní sbírce na Křesťanskou službu (viz 

příloha). Prosím, zasílejte své příspěvky na náš sborový účet s var. symbolem: 

222. Pamatujte i na běžné sbírky a saláry, u nich si zkontrolujte VS: 333   

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

kody  

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


               

•          200 Kč                     100 Kč                            50 Kč 

 

• V úterý 19. ledna 2021 zemřel ve věku 91 let bratr Joel Pokorný, o 

několik dní před tím 11. ledna i jeho manželka Hana Pokorná. Joel Pokorný 

byl v letech 1997-2003 člen synodní rady a první náměstek synodní kurátorky. 

Vzpomínáme na ně s vděčností a myslíme především na zarmoucenou rodinu a 

jejich syna - našeho bratra Tomáše Pokorného. Záznam rozloučení 23.1.2021 ze 

střešovického sboru je 

https://www.youtube.com/watch?v=fDliVV2SmRM&feature=youtu.be 

 

• V týdnu 18 – 25.1. proběhl tradiční týden modliteb za jednotu křesťanů. Na 

stránkách e – církev najdete úvodní ekumenické bohoslužby. Zajímavé je i 

aktuální zamyšlení Saši Fleka : ekumena lásky a  nenávisti: 
https://www.proglas.cz/program/detail-poradu/2021-01-20-05-27-
00/?fbclid=IwAR2sodojpj_aP_bXK2LBl9VdGcCpZXjTDQgdsVih0su0DRJj4LesjKJdaHE 

 

• Naše tradiční lednová ekumenická bohoslužba se letos vzhledem k 

pandemické situaci neuskuteční v obvyklém termínu. Žádný případný 

náhradní termín zatím domluven není.  

 

• Včera na farské zahradě dva šikovní stromolezci pokáceli ořech před altánem a 

prořezali ostatní stromy. Smrku, ač jsme ho také původně plánovali pokácet, se 

tato akce nakonec netýkala,  protože nám ho během času a diskuse na 

staršovstvu přišlo líto. (Možná bude stačit, když se doořežou spodní větve, 

pokácet ho můžeme případně později vlastními silami.)  Zadní část zahrady je teď 

tedy plná větví a pořezaných kmenů. Část jsme již včera s Lukášem odvětvili a 

roztřídili, do zbylé džungle dnes zhusta napršelo.  

 

• Vyzvedněte si svá potvrzení o daru za r. 2020. Můžete se po domluvě stavit na 

faře nebo požádat o zaslání elektronicky. Kdo chce takto poslat scan, napište nám 

své rodné číslo a adresu, ostatní si je do potvrzení dopíší sami. 

 

• Budeme rádi, když se připojíte k těm, kteří na bohoslužby (ty on – line i později 

skutečná setkání) připravují první modlitbu a čtení. Pokud byste byli ochotní se 

https://www.youtube.com/watch?v=fDliVV2SmRM&feature=youtu.be
https://www.proglas.cz/program/detail-poradu/2021-01-20-05-27-00/?fbclid=IwAR2sodojpj_aP_bXK2LBl9VdGcCpZXjTDQgdsVih0su0DRJj4LesjKJdaHE
https://www.proglas.cz/program/detail-poradu/2021-01-20-05-27-00/?fbclid=IwAR2sodojpj_aP_bXK2LBl9VdGcCpZXjTDQgdsVih0su0DRJj4LesjKJdaHE


zapojit, můžete se přihlásit do 

tabulky:  https://drive.google.com/file/d/1WOHqw31pOE1FCXeQn0be5V0sNq5PT

QjO/view, zavolat nebo nám poslat mail. Tomu, kdo by chtěl, může nahlédnout  

do pomocného “manuálu“ k přípravě první modlitby zde: 

https://drive.google.com/file/d/18BQuvEXIi35y8sNkkpHWItLeyJeTkU97/view?usp

=sharing  

 

• setkání konfirmandů on-line v pondělí v 19.00 

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

bohoslužby) 

• rozhovor s farářem či farářkou (osobní či on-line) je možné domluvit podle 

potřeby.  

 

Narozeniny v období 24. – 30.1. mají: Máša Šormová, Ondřej Štindl a Zvonek 

Šorm. Přejeme všem hodně radosti a Boží požehnání.  

 

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/)  

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 
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