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listopad 2020
29.11. neděle

1. adventní
| 9:30 - bohoslužby on-line https://meet.jit.si/cce-modrany text kázání
| 9:00 - Synodní rada zve k přenosu společných celocírkevních bohoslužeb z Pardubic.
Bohoslužby povede synodní senior Daniel Ženatý a bude možné se k nim připojit na
https://www.ecirkev.cz/clanek/6739-Bohosluzba-na-prvni-adventni-nedeli-29-11- 2020/index.htm.
Malá vánoční hudba - I.
vybral a úvodním slovem provází Petr Veber - Johan Sebastian Bach: Magnificat

28.11. sobota

sborový dopis k neděli 29.11.

27.11. pátek

adventní dopis modřanského sboru 2020

25.11. středa

| 19:00 - biblická hodina on-line https://meet.jit.si/cce-modrany
budeme probírat text z Matouše 25, 14-30: podobenství o hřivnách.

23.11. pondělí | 19.00 - setkání konfirmandů - on-line

22.11. neděle

| 9:30 - bohoslužby on-line https://meet.jit.si/cce-modrany text kázání Magdalena Ondrová

21.11.sobota

sborový dopis k neděli 22.11.

18.11. středa

| 17.00 - setkání konfirmandů - on-line
| 19:00 - biblická hodina on-line https://meet.jit.si/cce-modrany
text bude ze Skutků (Sk 8,26-40). Jde o příběh o křtu etiopského dvořana. Snad se dostaneme i k obecnější otázce křtu.

16.11. pondělí | 20:00 - 21.00 možnost on-line rozhovoru s farářkou https://meet.jit.si/cce-modrany
co se čte ve sboru - nové tipy
15.11. neděle

| 9:30 - bohoslužby on-line text kázání Lukáš Ondra
J:A:Komenský - 350. výročí úmrtí

12.11.čtvrtek

dokončena a převzata oprava / přeložení jižní strany střechy fary . Možnost finančního přispění "Adopce střechy" sbor sobě

8.11. neděle

| 9:30 - bohoslužby on line text kázání Magdalena Ondrová
bitva na Bílé hoře - 400. výročí

3.11. úterý
schůze staršovstva - již podruhé on-line.
Byl schválen zápis z říjnového jednání. Prudce se zhoršující pandemie přerušila v říjnu osobní sborový kontakt a život se přesunul do virtuálního prostoru. Péčí a
nasazením našich duchovních probíhají teď on-line pravidelně nedělní bohoslužby a biblické, na dálku se sešly i děti, konfirmandi a střední generace. Pokračujeme
v doplňování adres členů sboru a v rozesílání mailových i papírových dopisů o aktuálním dění. Nečekaně bylo nutno operativně rozhodnout o okamžité opravě části
střechy, do zimy se počítá se zakrytím rekonstruovaného altánu a na farské zahradě budou prořezány a skáceny stromy v kritickém stavu. Blížící se advent přináší
otázky v jaké formě budou letošní vánoce i jak se na ně připravit.

