sborový dopis
k neděli 20.12.2020

Milí přátelé, sestry a bratři!
Poslední adventní sobotu jsme v Modřanech tradičně trávili s vánočním divadlem.
Dopoledne napínavá a trochu zběsilá generálka, společný polední buřtguláš a odpolení
zájezd do domova odpočinku v Krabčicích. A pak nedělní bohoslužby v plné parádě.
Mnozí jsme si bez toho ani vánoce nedovedli představit.
Vzpomínám na všechny, kteří se kdy na tvorbě divadel podíleli. Co všechno jsme zažili,
co zpívali, o čem jsme povídali...
Na vtipné scény i na chvilky, kdy v divadelní vřavě problesklo nevšední poselství vánoc.
Vzpomínám na všechny už dávno odrostlé herce. O některých nic nevím nebo o nich
zaslechnu občas, dva dokonce působí jako faráři v našich sborech a další už nacvičují se
svými dětmi vánoční divadla…
Ano, musíme se letos umět vzdát ještě mnohem důležitějších věcí.
Ale můžeme i s vděčností a úsměvem vzpomínat na všechny požité chvíle, být tak zase
spolu.
Před dvěma lety jsme hráli divadlo „Ostrov štěstí “, kde mezi legračními reklamami,
světem konzumu a bezstarostnosti našly děti i zakázanou místnost s biblickými
postavami (Marie, Jób, Jonáš, Jan Křtitel, Jákob, Ezau, Noemi, Rut), které se nehodily do
umělého světa štěstí. A tam probíhal rozhovor:
…Já tomu pořád nerozumím, proč vás sem dali?
Protože se bojí! Bojí se brát život se vším všudy. Mají hrůzu ze všeho, co je nepříjemné.
A ti ostatní se nechali zlákat anebo se zas bojí vládce.
Ze všech chtějí udělat jen smějící se loutky.
Mají strach, že budeme ostatním připomínat opravdový život a ten není vždycky lehký.
Ale právě proto stojí za to. Je opravdový.
Pak děti sledují v zrcadle své životy, každý svůj příběh. Smějí se i pláčou. A pak vidí kříž.
To máme všichni v zrcadle života společné…
Je to kříž…
Symbol utrpení a vykoupení zároveň.
Radost
I smutek.
…
Přeju nám všem, abychom ten opravdový život, s radostmi i smutky, dokázali unést.
Abychom věděli, že i do něj k nám Bůh vstupuje.
Hanka Šormová
Bohoslužby:
zítra (20.12.) budou bohoslužby s „videodivadlem“ dětí. Děti, se budou účastnit
bohoslužeb v kostele, aby mohly sledovat svoje výtvory společně. Vás ostatní prosíme,
připojte se on–line. Tentokrát ovšem ne přes JitsiMeet, ale přes YouTube kanál:
https://youtu.be/c59HWt_S0-A

Účast na bohoslužbách 24.12. (ve 14.30 a v 16.00) a 25.12. v 9.30 se zapisuje do
tabulky. (viz. včerejší mail.) odkaz zde:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MksJZ2n_Jxjn9RLkmRcqqebH2mh2ExJNyRoUn
4oBXlY/edit?usp=sharing

Ohlášky
Na webových stránkách sledujte odkaz na další „Malou vánoční hudbu“ – kterou pro nás
připravuje a slovem provází Petr Veber.
setkání konfirmandů ani biblická hodina se v příštím týdnu nekonají.
Narozeniny v období 20. 12 – 26. 12. oslaví Pavel Matulka. Gratulujeme!

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

farářka Magdalena Ondrová a kurátorka Hanka Šormová

