sborový dopis
k neděli 31.1.2021

Milí přátelé, sestry a bratři,

minulou sobotu jsme se mohli účastnit on-line pohřebního rozloučení manželů Joela a
Hany Pokorných a Svatopluka Karáska. Na on-line bohoslužby jsme si už asi nějak zvykli.
Nezbývá než si zvyknout i na on-line pohřby, ale člověk si mnohem více uvědomuje, co
s sebou současné omezení nese. Za normální situace by v obou případech byl plný kostel
lidí, podpora a spoluúčast pro pozůstalé rodiny i vlastní loučení by tak mohlo být
hmatatelnější a přirozenější. O to víc si člověk cení síly slov, která zazněla, a společného
vědomí víry, které nás navzdory omezením spojuje. Myslíme proto na všechny, kteří se
v této divné době nemohou rozloučit se svými blízkými tak, jak by si přáli.
Bože, zkoumej nás, ty znáš naše srdce, zkoušej nás, ty znáš náš neklid, hleď, zda
nejdeme cestou trýzně, a po cestě věčnosti nás veď! (Ž 139,23-24)
Magdalena

Ohlášky
Bohoslužby zítra budou on-line na obvyklém odkazu: https://meet.jit.si/cce-modrany.
•
•
•

•

Do konce ledna je možné připojit se k celocírkevní sbírce na Křesťanskou
službu. Prosím, zasílejte své příspěvky na náš sborový účet s var. symbolem:
222. Pamatujte i na běžné sbírky a saláry, u nich si zkontrolujte VS: 333
Můžete také přispět na naše adoptované děti - Linet a Jonatana. Ponechte
obvyklý sbírkový VS 333 a připojte do účelu platby poznámku, že jde o adopci na
dálku. Děkujeme.
Nedělní sbírky lze posílat na účet sboru 69463329/0800, VS 333, případně QR
kody

200 Kč

100 Kč

50 Kč

•

Synodní rada veřejně vyzvala k podpoře lidských práv v Bělorusku.

„Přicházíme s touto výzvou v čase, kdy mezinárodní pozornost kolísá a protestující čelí
značnému vyčerpání. O to více považujeme jako církev za důležité běloruský lid různými
způsoby podporovat. Chystáme společnou bohoslužbu, spolupracujeme s místní
běloruskou komunitou. Na neblahou situaci v zemi chceme upozorňovat ve veřejném
prostoru i v rámci Evropské unie a prostřednictvím mezinárodních ekumenických
organizací. Hledáme cesty, jak konkrétní potřebné podpořit finančně,“ stojí mimo jiné
v prohlášení, jehož celé znění najdete zde: https://www.e-cirkev.cz/aktuality/synodnirada-vyzyva-k-podpore-utlacovanych-v-belorusku/
•

•

•
•
•
•
•

Stále je ještě možné vyzvednout si svá potvrzení o daru za r. 2020. Můžete se
po domluvě stavit na faře nebo požádat o zaslání elektronicky. Kdo chce takto
poslat scan, napište nám své rodné číslo a adresu, ostatní si je do potvrzení dopíší
sami.
Budeme rádi, když se připojíte k těm, kteří na bohoslužby (ty on – line i později
skutečná setkání) připravují první modlitbu a čtení. Pokud byste byli ochotní se
zapojit, můžete se přihlásit do
tabulky: https://drive.google.com/file/d/1WOHqw31pOE1FCXeQn0be5V0sNq5PT
QjO/view, zavolat nebo nám poslat mail. Tomu, kdo by chtěl, může nahlédnout
do pomocného “manuálu“ k přípravě první modlitby zde:
https://drive.google.com/file/d/18BQuvEXIi35y8sNkkpHWItLeyJeTkU97/view?usp
=sharing
schůze staršovstva on-line v úterý v 19.15
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
rozhovor s farářem či farářkou (osobní či on-line) je možné domluvit podle
potřeby.

•
Narozeniny v období 31.1. – 6.2. mají: Tomáš Müller, Marie Štindlová a Jovanka
Koubová. 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

