
sborový dopis k neděli 29.11.2020 

 

 

 

 

 

Milí přátelé, bratři a sestry,  

 

doufám, že vám všem dorazil adventní dopis a přidávám ještě "ohlášky". 

Děkujeme za vaše podněty k otázce, jak konat bohoslužby, až začne uvolňování vládních 

opatření. Jak už jsme psali v adventním dopise, budeme nejspíše kombinovat živé 

bohoslužby s on-line přenosem. Vyzkoušeli jsme už technické možnosti takového 

projektu a zdá se, že to bude realizovatelné. Nejdříve bychom tento způsob zkusili 

nejspíše 3. adventní neděli, situaci doladíme a dořešíme na úterní schůzi staršovstva. 

Máme také jedno smutné oznámení, v pátek zemřela sestra Věra Vacková. Myslíme na 

její rodinu, která se navíc potýká s covidovým onemocněním a přejeme jim všem boží 

přítomnost.  

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. 

Text kázání vyvěšujeme na sborové stránky.  

Nově bude zítra na sborovém webu umístěno pozvání k poslechu adventní 

hudby s průvodním slovem Petra Vebera. 

Na sborovém webu je také aktualizovaná sekce Co se čte ve sboru, najdete tam 

doporučenou četbu nejen od členů staršovstva. Máte-li někdo nějakou zajímavou knihu 

k doporučení, můžete se přidat: http://modrany.evangnet.cz/rub.php?rub=9 

 

ohlášky, další akce a informace: 

•        Na zítřejší první adventní neděli zve Synodní rada 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.e-

cirkev.cz/clanek/6739-Bohosluzba-na-prvni-adventni-nedeli-29-11-

2020/index.htm. Modřanské bohoslužby se budou konat v pravedelný čas, 

celecírkevních bohoslužeb bude jistě možné účastnit se i ze záznamu.  

•        v úterý v 19.15 bude schůze staršovstva on-line  

•        setkání konfirmandů on-line ve středu v 17.00 

•        biblická hodina on-line opět ve středu v 19.00 (na stejném odkaze jako 

nedělní bohoslužby) 

•        náboženství on-line ve čtvrtek v 17.00 

•        příští neděli bude mít bohoslužby Lukáš, Magdalena bude kázat 

v Roztokách. 
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•        pokud máte někdo zájem o on-line rozhovor s farářem či farářkou, je 

možné se domluvit mailem či telefonicky.  

•        stále je ještě možné objednat si Kalendář ČCE 2021 a publikaci Na každý den: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PHcRWy7cBhY1SvH07Uk--

2qIKogFucUcf5nLc5bE7PA/edit#gid=0 nebo nám napište mailem. 

Do konce listopadu se koná také sbírka na Jubilejní toleranční dar pro JJ 

(celocírkevní fond na opravy církevních budov), variabilní symbol: 555 – JTD.  

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

kody  

  

         

  

    200 Kč                                     100 Kč                                    50 Kč  

  

Moc vám děkujeme! 

  

kontakty: 

•        Z úsporných důvodů jsme zrušili pevnou linku na faru. Prosíme, 

využívejte naše mobily. 

•        M.Ondrová 777966673, L.Ondra 608966679 

•        H.Šormová 602834923 

•        modrany@evangnet.cz 

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

 

Narozeniny v období 28. 11 – 5. 12. oslaví:  

Dana Lacinová a Terezie Štindlová. Oběma gratulujeme a přejeme Boží požehnání.   
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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  
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