sborový dopis
k neděli 9.5.2021 – 6. neděle velikonoční

Milí přátelé,
zítřejší bohoslužby se konají v modřanské modlitebně. Současně bude opět možné
připojit se i on-line na obvyklé adrese: https://meet.jit.si/cce-modrany. Minulou neděli
jsme nepromítali písně, tentokrát se o to opět pokusíme. V modlitebně je potřeba
dodržovat hygienická nařízení (respirátory, rozestupy a dezinfekce rukou), od zapisování
do tabulky jsme upustili.
Vzpomínáte na výzvu pro Minecrafťáky? Podívejte se na první přestavbu našeho kostela z
dílny Jonáše Farky
Můžete si již objednávat nový zpěvník (buďto zápisem do tabulky, nebo mailem, či
telefonicky) Můžete také přispět na zpěvníky pro náš sbor, více informací je na letáku.
Modřanská nedělní škola on-line je zde:
https://www.facebook.com/111346233827682/posts/302351484727155/?d=n
Ohlášky:
•

Setkání konfirmandů on-line ve středu v 17.00.

• Biblická hodina on-line ve středu v 19.00 (na stejném odkaze jako nedělní
bohoslužby).
•

V sobotu 22.5. od 9.00 bude brigáda na úklid sborových prostor a zahrady.

• V pátek 28.5. se koná Noc kostelů, v našem sboru ji pojmeme především jako
společné setkání – zahradní slavnost s možností rozhovorů, společného zpěvu,
občerstvení, her, diskusí a zamyšlení. 18 – 23 hodin, buřty na opečení, příp. další
občerstvení si přineste s sebou.
• Ze Salvátorského sboru přišla nabídka „katechetické hry“ - "Po stopách
Vzkříšeného". Je určena pro vycházku rodičů s dětmi, konfirmační odpoledne, nebo i
pro mládežníky. Je umístěna do méně frekventovaných částí Starého a Nového Města
mezi Salvátorem a Petrským náměstím, trasa měří cca 3km. Legendu a plánek najdete
na salvátorských stránkách https://kostelusalvatora.cz/index.php/novinky/80-novinka-12
•

Sbírka bude na potřeby sboru.

•

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

200 Kč

100 Kč

50 Kč

Narozeniny v období 9.5. – 15.5. oslaví: Zbyněk Machát a Jan Včeliš. Přejeme jim
hodně radosti a Boží požehnání.

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/ )

