
sborový dopis   

k neděli 25.4.2021 – 4. neděle velikonoční 

 

Milí přátelé, bratři a sestry, 

 "Já jsem dobrý pastýř“, říká Ježíš. 

 „Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. Kdo je najatý za mzdu a není pastýř a jemuž 

ovce nepatří, jak vidí přicházet vlka, opouští ovce a dává se na útěk, a vlk je uchvacuje a 

rozhání. Vždyť je najatý za mzdu a na ovcích mu nezáleží.  

   Já jsem dobrý pastýř; znám svoje ovce a moje ovce znají mne, jako mne zná Otec a já 

znám Otce; a za ovce dávám svůj život. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince.  

   Také ty musím přivést a uposlechnou mého hlasu a bude jen jedno stádce, jen jeden 

pastýř.  

   Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život, a zase ho přijmu nazpátek. Nikdo mi ho 

nemůže vzít, ale já ho dávám sám od sebe. Mám moc život dát a mám moc zase ho 

přijmout. Takový příkaz jsem dostal od svého Otce." (J 10, 11-18) 

 

 

Raněkřesťanská freska Dobrého pastýře z Priscilliných katakomb v Římě  

 

Těším se na zítřejší setkání při bohoslužbách, Magdalena 

 

 

 



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/293860018909635/?d=n   

• setkání konfirmandů on-line ve středu v 17.00 

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

bohoslužby) 

• Sbírka bude na potřeby sboru. 

Nový evangelický zpěvník - brzy již bude možné objednávat nový evangelický zpěvník. 

Informace o novém zpěvníku naleznete na www.evangelickyzpevnik.cz , společnou 

sborovou objednávku, ke které se budete moci přidat, připravujeme na začátek května. 

 

 

 

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru a VS je 333. 

Číslo účtu je 69463329/0800 

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

kody  

               

         200 Kč                     100 Kč                            50 Kč 

• Děkujeme. 

 

Narozeniny v období 25.4. – 1.5. oslaví: Lenka Matulková, Jan Bím, Magdalena 

Hejsková a Pavel Hlaváč. Přejeme hodně sil, radost a Boží požehnání. 

 

  

 

Rozhovor s farářem či farářkou (osobní či on-line) je možné domluvit podle potřeby.  

 

kontakty: 

M. Ondrová 777966673, L. Ondra 608966679, H. Šormová 602834923,  

https://meet.jit.si/cce-modrany
https://www.facebook.com/111346233827682/posts/293860018909635/?d=n
https://www.facebook.com/111346233827682/posts/293860018909635/?d=n
http://www.evangelickyzpevnik.cz/


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 

farářka Magdalena Ondrová a kurátorka Hanka Šormová 

mailto:modrany@evangnet.cz
http://modrany.evangnet.cz/
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

