sborový dopis
k neděli 6.12.2020

Milí přátelé, sestry a bratři,

na minulé biblické jsme mimo jiné byli dotázáni, co pro nás znamená advent.
První, co se mi vybavilo: čas naděje a očekávání.
Ale vlastně je to pro mne spíš příležitost zastavit se, posilovat se v naději, radovat se z víry. A
k tomu zastavení mi přispěje i útulno domova, adventní věnec, vůně a světlo svíček, hezká
muzika.
Co při tom očekáváme, kam ukazuje adventní neděje?
Ne, neumím to říct. Ale rezonují ve mně zas písničky z našeho zpěvníku:

Navštiv nás, Kriste žádoucí, Pane světa všemohoucí, dej nám se v srdci poznati, bez hrůzy
tebe čekati.
Dej nám žití vykoupení, život věčný, oslavený. Věčný jenž jsi u věčnosti, zbav bídy, dej své
radosti! (EZ 259)

Ale co když nám zrovna není do zpěvu, jsme pohlceni starostmi, nedokážeme se zastavit,
svírá nás bolest, prázdnota, otázky - prostě nás ta atmosféra i zvěst adventu zrovna úplně
míjí…
Nic si z toho nedělejte, není to jen na nás, jak si to kolem nás i v sobě připravíme.
Pán Bůh k nám přichází, je s námi, jemu patří i budoucnost - ať už to zrovna vnímáme, nebo
ne.
Díky, Pane…
Hanka Šormová

Bohoslužby

Tuto neděli 6.12. budou bohoslužby ještě pouze on-line v 9.30 na obvyklém odkaze:
https://meet.jit.si/cce-modrany. Po bohoslužbách je možné se zdržet a popovídat si.
Pokud se situace nezhorší, rádi bychom od neděle 13.12. kombinovali bohoslužby „na živo“
s omezeným počtem účastníků a současně on – line přenos.
Bohoslužby budou bez nedělky. Na čtvrtou adventní neděli 20.12. budou mít v rezervaci přednost
rodiče s dětmi, a tak nejspíš vyčerpají celou povolenou kapacitu bohoslužeb. Dětské „videodivadlo“ s
bohoslužbami tak mnozí z vás bude muset sledovat opět jen on – line.
Ve čtvrtek zašleme odkaz na rezervační tabulku na následující neděli. Rezervaci můžete sjednat i
telefonicky.
Během vánočních svátků uvažujeme i o tom, udělat bohoslužby „na živo“ víckrát. Potřebujeme však
znát váš zájem. Vyplňte, prosím (nezávazně) naši průzkumovou tabulku (nebo pošlete e - mail.)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MksJZ2n_Jxjn9RLkmRcqqebH2mh2ExJNyRoUn4oBXlY/edit
?usp=sharing
Odkaz na text kázání i on-line bohoslužby vyvěšujeme i na sborové stránky.

Ohlášky
•
•
•

Všimněte si na našich webových stránkách odkazu na „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.
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 .

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

200 Kč

100 Kč

50 Kč

•

Ještě je poslední termín na objednání Kalendář ČCE 2021 a publikaci Na každý den:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PHcRWy7cBhY1SvH07Uk-2qIKogFucUcf5nLc5bE7PA/edit#gid=0 nebo nám napište mailem. Kalendáře a NKD už dorazili
na faru.

•

pokud máte někdo zájem o on-line rozhovor nebo návštěvu faráře či farářky, je možné
sedomluvit 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)

•
•

•

V úterý 24.11. se Editě Mikoláškové a Jakubovi Jungmanovi narodil syn Antonín.
27.11. zemřela sestra Věra Vacková. Rodina se vzhledem k současné situaci s nemocí
Covid-19 a platným omezením rozhodla odložit rozloučení se sestrou Vackovou na
pozdější období. Odkaz na oznámení je zde:
https://drive.google.com/file/d/1DP6mYI5U6FBmcPei2VP75ucl6mjkSAfY/view?usp
=sharing

•
•
•

kontakty:
fara 241773379, M.Ondrová 777966673, L.Ondra 608966679
H.Šormová 602834923 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

