
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praha 12. března 2020 
 
Milé sestry a milí bratři, 
 
máme před sebou první sobotu, kdy se kvůli mimořádným opatřením nesejdou mnozí naši členové, ale 
i naše děti, mladí lidé a návštěvníci bohoslužeb jeden vedle druhého v modlitebnách, ale 
v domácnostech a v menších skupinkách. Chceme poděkovat kazatelům, vedoucím a starším sborů, 
členům výborů sborů a všem, kteří v krátkém čase dokázali zorganizovat alternativní formy 
bohoslužby tak, abychom měli ze soboty požehnání, i když nesedíme spolu ve sborových lavicích. 
Jsme rádi, že zrušení bohoslužeb není chápáno jako vyhlášení sborových prázdnin, ale naopak, jako 
výzva k hledání nových komunikačních cest ke zvěstování Božího slova, k praktickému naplňování 
našeho evangelizačního poslání a udržování duchovního života společenství církve. Sboroví kazatelé 
jsou ve své službě nadále k dispozici podle potřeby, a to buď formou osobní pastorace nebo 
prostřednictvím telefonů či jiných komunikačních prostředků. 
 
Preventivní opatření kompetentních orgánů k zamezení šíření pandemie koronaviru se zpřísňují a mění 
každou hodinu. Respektujme je a projevme tak svou občanskou i křesťanskou zodpovědnost. 
Okolnosti, ve kterých se nacházíme, jsou testem naší lidskosti, solidarity, křesťanské zralosti a víry 
v Boží působení. V rámci diakonské a pastorační péče se zaměřme na ty, kteří jsou nejslabší 
a nejzranitelnější – na naše seniory, na sociálně slabší skupiny, na rodiny s menšími dětmi. Nabídněme 
jim praktickou pomoc ve formě nákupů základních potravin, léků, péče o děti, zprostředkování 
důležitých aktuálních informací a zorientování se ve složitých mediálních výstupech. Buďme s nimi 
v každodenním kontaktu, aby se mezi námi, ale i v našem okolí a mezi našimi sousedy necítil nikdo 
sám, bezradný a bezmocný. Zapomeňme na teologická a vztahová nedorozumění a soustřeďme se na 
pomoc a službu. 
 
V nejbližších týdnech nás nečeká lehké období. Bude od nás vyžadovat nezištné jednání, ohrozí naše 
zažité návyky, pohodlí a jistoty, možná způsobí škrty v domácích rozpočtech a plánech. Nepřidávejme 
se k těm, kteří si stěžují, kritizují a vyvolávají ve svém okolí negativní nálady. Naopak, buďme podle 
Ježíšova vzoru lidmi pozitivního odhodlání, povzbuzení a naděje, lidmi, kteří se v kritických dobách 
dokáží postavit za prospěch společnosti jako celku, i na úkor vlastního nepohodlí. 
 
Věříme, že společnými silami zvládneme pod Božím vedením i toto náročné krizové období. 
Navzdory tomu, že v takových chvílích si více než jindy uvědomujeme naši lidskou slabost a křehkost 
a sami prožíváme obavy a strach, zachovejme klid a udržme si nadhled, společně se modleme 
a důvěřujme Boží milosti. 
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