sborový dopis
k neděli 13.12.2020

Milí přátelé, bratři a sestry
v neděli zapálíme již třetí adventní svíčku. Je povzbudivé, že navzdory zmatkům a
nejistotě kolem covidu, jistota narození Božího syna a příležitost se z toho radovat je
blízko a není závislá na žádném lidském omezení.
Posílám do Vašich domovů andělský vzkaz Jana Skácela
CO ZBYLO Z ANDĚLA
Ráno,
pokud jsou všechny stromy ještě obvázané
a věci nedotknuty,
mezi dvěma topoly anděl se vznáší,
v letu dospává.
V trhlinách spánku zpívá.
Kdo první na ulici vyjde,
tím zpěvem raněn bývá,
snad něco tuší,
ale nezahlédne.
Je zeleno
a to je vše, co zbylo z anděla.

Bohoslužby
Tuto neděli 13.12. budou bohoslužby jak v kostele (s omezeným počtem
účastníků a rouškami a rozestupy), tak zároveň on-line v 9.30 na obvyklém
odkaze: https://meet.jit.si/cce-modrany. Po bohoslužbách je možné se zdržet a
popovídat si. Bohužel jen odděleně živé a on-line skupiny (dohromady by to
nefungovalo).
Aktualizujte, prosím, svou účast – nyní již závazně – v tabulce viz. odkaz níže.
Na čtvrtou adventní neděli 20.12. plánujeme stále variantu živých bohoslužeb s
„videodivadlem“ pro rodiče s dětmi. Ostatní se budou moci bohoslužeb účastnit opět on–
line.

Děkujeme, že se přihlašujete do tabulky i vánočních bohoslužeb – můžete se psát bez
ohledu na omezení počtu, abychom věděli, jaký je zájem. Podle toho pak budeme situaci
řešit, samozřejmě také v závislosti na případné změně omezení. „Přihlášky“ na
bohoslužby můžete řešit i telefonicky nebo mailem. Tabulku tímto měníme z průzkumné
na „reálnou“ a pomůže nám to operativně řešit situaci tak, aby to pokud možno všem
vyhovovalo.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MksJZ2n_Jxjn9RLkmRcqqebH2mh2ExJNyRoUn
4oBXlY/edit?usp=sharing

Ohlášky
•

Fair trade: Letos nepořádáme prodej u nás ve sboru, ale Obchůdek jednoho
světa, odkud jsme výrobky odebírali, nás prosí, abychom jim v této složité době
pomohli svým nákupem. Doporučujeme vám osobně obchůdek navštívit - Korunní
60, Praha 2 Vinohrady https://www.jedensvet.org/, sortiment potravin si můžete
prohlédnout i v zaslané příloze nebo zde:
https://drive.google.com/file/d/1JPsfFrGgl8m23HxnOIAqtc9jjMgy2plZ/view?usp=s
haring

•

Na našich webových stránkách sledujte odkaz na další „Malou vánoční hudbu“ –
kterou pro nás připravil a slovem provází Petr Veber.

•

Myslete, prosím, na sbírky na potřeby našeho sboru i doplnění výdajů na opravu
střechy.
Nedělní sbírky lze posílat na účet sboru 69463329/0800, VS 333, případně QR
kody

•

•
•

•

200 Kč

100 Kč

50 Kč

Diakonie ČCE vypsala předvánoční sbírku na Otcův dům – sirotky na Ukrajině.
Tuto sbírku nebudeme vybírat na náš účet, ale kdo byste jí chtěl podpořit,
posílejte peníze rovnou Diakonii: předvánoční sbírku pro Otcův dům .

•
•

setkání konfirmandů on-line ve středu v 17.00
biblická hodina on-line opět ve středu v 19.00 (na stejném odkaze jako
nedělní bohoslužby)

•
•

náboženství on-line ve čtvrtek v 17.00
pokud máte někdo zájem o rozhovor s farářem či farářkou (osobní či online), obraťte se na nás.

•
•

kontakty:
Z úsporných důvodů jsme zrušili pevnou linku na faru. Prosíme,
využívejte naše mobily.

•

M.Ondrová 777966673, L.Ondra 608966679

•

H.Šormová 602834923

•

modrany@evangnet.cz

•

sborový web: http://modrany.evangnet.cz/

•

Narozeniny v období 13. 12 – 19. 12. oslaví: Jan Hrabák, David Šorm,
Marie Matějková, Šárka Jechová. Gratulujeme a přejeme vše dobré!

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

