sborový dopis
k neděli 22.11.2020

Milí přátelé, bratři a sestry,
srdečně zdravíme a těšíme se na další on-line setkání, i když bychom samozřejmě raději
setkání osobní.
Také minulou sobotu jste měli ve svých mailových schránkách objevit sborový dopis,
jakožto „virtuální zvonění zvonů“ (Díky za hezkou formulaci vnímání našich dopisů sestře
Ireně Prančlové!) Nějakým nedopatřením nedorazil, i když byl odeslán, což jsem zjistila
až po několika dnech, tak se dodatečně omlouvám.
Připojuji slova apoštola Jakuba: Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás
přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to
k vytrvalosti. (Jk 1,2)
Tato slova nevyzývají k nějaké naší výkonnosti, nejde v nich o to, že se máme osvědčit,
jestli dobře věříme, když na nás přicházejí různé zkoušky. Ale jde o to, že se v takových
situacích má osvědčit naše víra nám. Že se má ukázat, zda nás víra drží, nese a pomáhá
nám zkoušky a těžkosti zvládat a otevírá nám naději v naší každodennosti. Prosíme Boha
o takovou víru pro nás všechny.
Sestra Věra Vacková i její dcera onemocněly covidem. Prosíme, myslete na ně a celou
jejich rodinu ve svých modlitbách.

Bohoslužby on-line se budou konat opět v neděli v 9.30 na tomto odkaze:
https://meet.jit.si/cce-modrany. Po bohoslužbách je možné se zdržet a popovídat si.
(Adresu si otevřete v prohlížeči Chrome (ke stažení je zde: www.chrome.com - Firefox
také funguje, ale mohou se vyskytnout problémy). Samozřejmě je třeba mít funkční
mikrofon a kameru. Je možné použít i mobilní telefon. V něm je třeba nainstalovat
aplikaci "Jitsi Meet". Název konference: cce-modrany.)
Odkaz na text kázání i on-line bohoslužby vyvěšujeme i na sborové stránky.

ohlášky, další akce a informace:
•

Oprava střechy na faře je dokončena, sbírka na ni však pokračuje (VS
333). Cena se proti původnímu plánu zvedla o 5 tisíc, protože během opravy

se ukázalo, že pod hřebenáče je potřeba přidat kovové pásy. Celkem tedy
stála oprava střechy 138 793 Kč, celkem se zatím vybralo 25 800 Kč.
Děkujeme všem za příspěvky na tuto akci.
•
Do konce listopadu se koná také sbírka na Jubilejní toleranční dar pro JJ
(celocírkevní fond na opravy církevních budov), variabilní symbol: 555 – JTD.
•
QR kody

200 Kč

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

100 Kč

50 Kč

Všechny příspěvky posílejte na náš účet 69463329/0800. Moc vám
děkujeme!
•

Příští nedělí začíná advent. Synodní rada zve k přenosu společných
celocírkevních bohoslužeb z Pardubic od 9.00. Bohoslužby povede synodní
senior Daniel Ženatý a bude možné se k nim připojit zde: https://www.ecirkev.cz/clanek/6739-Bohosluzba-na-prvni-adventni-nedeli-29-112020/index.htm. Věříme, že je budeme moci sledovat i později ze záznamu, a
tak naše obvyklé on – line bbohoslužby nebudeme rušit.

•

Také vám chceme předat doporučení na nově namluvené kapitoly z knihy Příběhy víry.
Publikace vznikla ke 100. výročí Českobratrské církve evangelické a obsahuje unikátní
svědectví a příběhy konkrétních lidí z různých sborů
ČCE: https://soundcloud.com/ecirkev/sets/pribehy-viry-vyber-z-publikace-ke-100-letumcce-cte-lary-hauser. Věříme, že může být hezkou vzpomínkou i dobrou posilou v této
době.

•

pokud máte někdo zájem o on-line rozhovor s farářem či farářkou, je
možné se domluvit mailem či telefonicky.

•

setkání konfirmandů on-line ve pondělí v 19.00

•

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

•

objednávejte si Kalendář ČCE 2021 a publikaci Na každý den:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PHcRWy7cBhY1SvH07Uk-2qIKogFucUcf5nLc5bE7PA/edit#gid=0 nebo nám napište mailem.

•

kontakty:

•

fara 241773379, M.Ondrová 777966673, L.Ondra 608966679

•

H.Šormová 602834923

•

modrany@evangnet.cz

•

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

•

Narozeniny v období 16. – 22. 11. oslavili: Tomáš Skrbek, Vít Řehoř,
Petr Mezihorák a Viktor Kuchta; 23.11.- 28.11. oslaví: Miriam Neubertová a
Daniel Doležal. Gratulujeme a přejeme všem Boží požehnání.

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

