sborový dopis
k neděli 11.4.2021 – 2. neděle velikonoční

Milí přátelé, bratři a sestry,
zdravím vás před 2. velikonoční nedělí.

Když byl večer prvního dne v týdnu, přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před
židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: "Pokoj vám!" Po těch slovech jim
ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se.
(J 20, 19-20)
I my ještě zůstáváme za zavřenými dveřmi, což ale nijak neomezuje radostnou zvěst o
vzkříšení, ve které můžeme setrvávat, oživovat si ji a znovu nalézat její smysl.
Nechť proniká k vám všem i s Kristovým přáním pokoje.
Těším se, že zítra se přes zavřené dveře opět setkáme 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/285152953113675/?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)
• náboženství on-line ve čtvrtek v 17.00
• Sbírka bude na potřeby sboru
•

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

200 Kč
•

Děkujeme.

100 Kč

50 Kč

• Poradní odbor SR pro práci s laiky zve na on-line Křesťanský kurz s tématem: Čím
žijeme…tradicí, trápením, vztahy… přednášet bude Vojen Syrovátka. Přednášky budou
online k dispozici v polovině dubna, on–line setkání se uskuteční 26. - 29. dubna, hlaste
se do 12. dubna e mailem na adresu vychova@e cirkev.cz
(https://www.ustredicce.cz/data/s/l/w/2021-03-Krestansky-kurz-online.pdf)

Narozeniny v období 11.4. – 17.4. oslaví: Jana Bímová a Tereza Kolářová. Přejeme
hodně radosti 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,

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

