sborový dopis
k neděli 14.2.2021

Milí přátelé, sestry a bratři,
posílám do sobotního dne slova žalmu a těším se na setkání při nedělních bohoslužbách.

Zaplesejte, spravedliví, Hospodinu,
přímým lidem sluší se ho chválit.
Hospodinu vzdejte chválu při citaře,
zpívejte mu žalmy s harfou o deseti
strunách.
Zpívejte mu novou píseň,
hrejte dobře za hlaholu polnic.
Neboť slovo Hospodinovo je přímé,
v každém svém díle je věrný.
Miluje spravedlnost a právo,
Hospodinova milosrdenství je plná země.
Nebesa byla učiněna Hospodinovým slovem,
dechem jeho úst pak všechen jejich zástup.
Jako hrází drží pohromadě mořské vody,
vodstva propastí uložil v zásobnicích.

Boj se Hospodina, celá země, všichni obyvatelé světa, žijte v jeho bázni!
Co on řekl, to se stalo, jak přikázal, tak vše stojí.
Záměry národů Hospodin maří, lidem úmysly hatí.
Záměry Hospodinovy platí věčně, úmysly jeho srdce po všechna pokolení.
(Ž 33, 1-11)
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/245316163764021/?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
střední generace on-line ve čtvrtek ve 20.00 na odkaze, kde se konají
bohoslužby – otevřena všem zájemcům
rozhovor s farářem či farářkou (osobní či on-line) je možné domluvit podle
potřeby.
Nedělní sbírky lze posílat na účet sboru 69463329/0800, VS 333, případně QR
kody

•

200 Kč

100 Kč

50 Kč

Děkujeme.

Narozeniny v období 14.2. – 20.2. mají:
Iva Šlégrová, Jakub Halama, Jan Pešák, Jovanka Kulhánková, Petr Staněk, Marie
Netopilová, Rozálka Aneltová, Tadeáš Moravec a Tomáš Pokorný.
Gratulujeme a přejeme radost od Pána Boha.

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

