sborový dopis
k neděli 7.3.2021 - 3. postní

Milé sestry a bratři, milí přátelé,
za týden už to bude rok, co jsme si museli začít zvykat, že ani tak běžné věci, jako jsou
společné nedělní bohoslužby, zpěv a setkávání nejsou samozřejmé. A možná jsme se i
mnohé naučili a mnohé objevili, ale ještě víc je toho, po čem se nám stýká, co nám
chybí, a z čeho jsme unavení, z čeho je nám i smutno.
Jak dlouho to ještě potrvá nevíme, ale každým dnem už můžeme vnímat, jak začíná nové
jaro, a s ním zázrak probouzející se přírody kolem nás. A někdy i ta modrá obloha.
Ráda se vracím k naším písním ze zpěvníku, protože v nich je současně radost a
vděčnost, ale i tíha života, otázky i výhled víry za hranice našich životů.

„Krásná je modrá obloha, je zázrak pod ní žít, člověku ten dar od Boha je těžko vyjádřit.
Často však světlo svítání zastře strach z večera, když člověk pozná zklamání a zmizí
důvěra.
Víc nežli smutek loučení je jenom tichý hlas, který náš život promění, a neopustí nás.
Ten tichý hlas nám zvěstuje, že život má svůj cíl, a kdo v životě miluje, u Boha zvítězil.
…
Krásná je modrá obloha…“
Přeju vám, aby – až se budete dívat kolem sebe – vám bylo do zpěvu i těchto dnech.

A můžete si tu písničku zazpívat nebo přečíst celou, dokonce i s předehrou a varhanním
doprovodem – EZ 178, https://soundcloud.com/ecirkev/178-krasna-je-modraobloha?in=ecirkev/sets/evangelicky-zpevnik-doprovody

Hanka Šormová, kurátorka

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/262792162016421/?d=n

A ještě novinka (nemusí být jen pro děti): Výzva pro všechny Minecrafťáky!
Přestavte náš kostel do Minecraftu - schválně, jak moc si ho ještě pamatujete. Klidně
navrhněte i vychytávky a co byste tam ještě třeba chtěli mít. Pošlete do sboru a výtvory
vystavíme jak na našem webu tak na FB. (Farkovi).
Stavitelům zdar! Nazdar.
/..s obrázkem je to na našem f.b. https://www.facebook.com/ccemodrany
•
•
•
•
•
•

Sbírka na tuto neděli (platby které proběhnou do následující neděle – VS 444) je
určena na celocírkevní tisk. Některý máme i v on – line formě a stojí za přečtení!
(odkaz na konci dopisu)
Až do velikonoc se můžete připojit k Postní sbírce Diakonie ve prospěch dětí
syrských uprchlíků žijících v Libanonu. Své dary posílejte na náš účet s variabilním
symbolem 999.
Kdo by měl zájem o tiskoviny (Kostnické Jiskry, Český Bratr, Protestant),
keré se hromadí v kostele, dejte vědět, domluvíme se na distribuci.
setkání konfirmandů on-line v pondělí v 19.00
biblická hodina on-line ve středu v 19.00 (na stejném odkaze jako nedělní
bohoslužby)
náboženství on-line ve čtvrtek v 17.00 (přesun z minulého týdne)

Narozeniny v období 7.3. – 13.3. mají: Eva Taichová, Ivana Müllerová, Hana
Znamenáčková, Radka Sobolová a Jarda Toman. Gratulujeme a přejeme boží požehnání.

Postní meditace - od 1. března do Velikonoc (začínají symbolicky v den zpřísňujícího se
lockdownu v Česku).
https://www.e-cirkev.cz/wp-content/uploads/2021/02/Postni-zastaveni-2021-PCUSAECCB.pdf
Na https://www.e-cirkev.cz/aktuality/materialy-pro-postni-obdobi/ je materiál k dispozici
také ve formátu DOCX pro lepší následnou práci s textem.

Český bratr ke čtení i k poslechu online - téma „generace“ – https://www.ecirkev.cz/aktuality/dalsi-cislo-casopisu-cesky-bratr-je-ke-cteni-i-k-poslechu-onlineprinasi-tema-generace/

Rozhovor s farářem či farářkou (osobní či on-line) je možné domluvit podle potřeby.

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

farářka Magdalena Ondrová a kurátorka Hanka Šormová

