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V Praze 13.03.2020 

 

Vysílání on-line bohoslužeb a kontakt se členy sborů 

 

Vážené sestry, vážení bratři,  

jedním z aktuálních opatření, které mají pomoci zpomalit šíření koronaviru, je i zrušení bohoslužeb a 

jiných setkání s účastí nad třicet osob. Synodní rada ČCE vzápětí reagovala výzvou do sborů a doporučila 

zrušení všech bohoslužeb – bez ohledu na počet shromážděných. 

Nastalá situace nás nutí hledat jiné cesty a způsoby, jak „být spolu i na dálku“, jak překlenout 

vzdálenosti a snad nabídnout i blízkost. A zejména: jak společně sdílet Slovo, ze kterého lze čerpat radost, 

povzbuzení i potěchu.  

Hned v první den vyhlášení nouzového stavu bylo jasné, že se této výzvy chopí i sbory ČCE a poskytnou 

svým členům i veřejnosti různé formy on-line přenosů bohoslužeb. Jejich přehled shromažďujeme a 

průběžně aktualizujeme na této adrese: 

http://bit.ly/e-bohosluzby  

Stránku můžete doporučit všem, o kterých víte, že by se rádi připojili ke společnému slavení alespoň 

takto virtuálně. Pokud chystáte přenos i Vy, napište nám o tom na hofman@e-cirkev.cz (– o který sbor se 

jedná, čas začátku a internetový odkaz na kanál, kde stream proběhne). Rádi Vás do seznamu přidáme.  

Pokud máte jiné zajímavé tipy, jak aktuální situaci ulehčit, dejte nám o tom také vědět. Některé sbory se 

chystají zveřejňovat alespoň kázání či krátké úvahy k osobním ztišením, někdo třeba uspořádá virtuální 

biblickou hodinu, jinde zase zavádí operativní křesťanskou službu a pomoc (zejména seniorům) s nákupy a 

vyzvedáváním léků… Možností je mnoho a příklady dobré praxe mohou efektivně posloužit i ostatním. 

 

Předem Vám moc děkuji za spolupráci. 

Srdečně zdraví 

 

Jiří Hofman 

komunikace s médii a veřejností 

Českobratrská církev evangelická 

 

 

Českobratrská církev evangelická (ČCE) je druhou největší církví v ČR. Za základ víry a života považuje Bibli. Navazuje na tradici 

české reformace, husitské hnutí i Jednotu bratrskou. Vznikla v roce 1918 spojením dvou evangelických církví povolených tolerančním 

patentem roku 1781. Nejvyšším správním orgánem je šestičlenná synodní rada složená z duchovních i laiků. K farářské službě pověřuje 

ČCE muže i ženy. Vedle bohoslužebného života farních sborů, náboženské výchovy a církevního školství se zaměřuje na služby sociální 

péče a duchovenskou činnost v nemocnicích, armádě, nápravných zařízeních či uprchlických táborech. 
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