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Všem sborům a kazatelským stanicím  

Českobratrské církve evangelické  

 

Praha, 13. března 2020 

 

Pastýřský list 

Sestry a bratři v Kristu, milí přátelé, 

prožíváme těžký čas. Zákeřný vir změnil během několika dnů způsob života celé planety.  

Jednou se budeme ptát, zda tato situace nastala bez varování, nebo jsme varování neviděli, 

či vidět nechtěli. Avšak dnes, v čase nouzového stavu v naší zemi, je důležité, abychom 

jedni druhým přáli dobré věci, aby naše slova prospívala trpělivosti a naději. Ani 

nevyslovujme to, co zbytečně šíří chaos a neúctu k ostatním lidem.  

Respektujme rozhodnutí vlády. Přejme panu premiérovi, ministrům, vládám všech zemí, 

aby jim Bůh dával sílu, zdraví, moudrost a pokoru. 

S úctou přijímejme úsilí všech, kdo pečují o staré, slabé, bezbranné. Podporujme ty, na 

jejichž bedrech leží odpovědnost za fungování nutných služeb. Vyjadřujme jim dostatečně 

svou důvěru i své poděkování. 

Modleme se za nemocné, za nejvíce postižené země, Itálii, Německo, Řecko a další země 

v Evropě i ve světě, i za to, aby se strašná infekce nepřenesla do táborů pro uprchlíky a na 

místa, v nichž nelze zajistit ani hygienu, ani spravedlivé podmínky pro život.   

V příštích týdnech se nebudeme scházet k bohoslužbám. Budou nám velice chybět. Avšak 

čas bez bohoslužeb neznamená čas bez Boha. Vždyť Kristus Ježíš zemřel a byl vzkříšen, je 

na pravici Boží a přimlouvá se za nás! Od něj nás neodloučí ani smrt, ani život, ani 

přítomnost, ani dočasné zrušení bohoslužeb, ani koronavirus.  

Pokusme se současný čas omezení přijmout jako dar. Modleme se, čtěme Bibli – nejlépe 

nahlas – sami i s nejbližšími. Objevujme znovu krásu Žalmů, třeba vyznání, že Bůh je naše 

útočiště i síla, ve všelikém soužení, pomoc vždycky hotová. Objevujme sílu textů písní 
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v našich zpěvnících. Naplňme přítomnost nadějí i pokorou, vždyť život po současné krizi 

bude jiný, skromnější, ale proto nemusí být horší.    

Každý z nás může aktivně informovat druhé např. o bohoslužbách a dobrých pořadech 

v televizi, rádiu, nebo o dobrých knihách. Pomocí jsou i denně aktualizované webové 

stránky naší církve e-cirkev.cz a ustredicce.cz. 

Nouzový stav bude zřejmě platit i v době velikonočních svátků. Hledejme společně jako 

církev, i každý sbor podle svých podmínek, jak Velikonoce oslavit i při respektování všech 

omezení.  

Jsme po mnoha desetiletích první generace, která se v naší zemi vyrovnává s pandemií 

tohoto druhu. Ale rozhodně nejsme první generace, která se vyrovnává se zlem. Na 

sklonku války, v dubnu roku 1945 přišel do sborů naší církve dopis synodní rady, v němž 

se mj. píše: Učiňme všechno pro své tělesné bezpečí a pro zachování svých životů, ale 

varujme se malověrného a zbabělého strachu… Nejde v těchto těžkých hodinách jen 

o zachování života a majetku, ale o Boží slávu a čest, o to, abychom mu nalezeni byli věrní.  

Kéž i společenství s těmi, kdo už jsou doma u Krista, nás posiluje v čase tomto i příštím.  

Pokoj Boží s námi všemi. 

S úctou 

Daniel Ženatý, synodní senior 

synodní rada Českobratrské církve evangelické 

https://www.e-cirkev.cz/
https://www.ustredicce.cz/
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Milí členové a přátelé evangelického sboru ve Chlebích! Narychlo připojujeme ke sborovému dopisu ještě tento "Pastýřský list" synodního seniora Daniela Ženatého k aktuální situaci. Také v našem sboru jsme se rozhodli až do odvolání zrušit pravidelné bohoslužby. Je možné, že se to dotkne i těch velikonočních, prosíme ale, sledujte webové stránky sboru, kde budou aktuální informace (http://chleby.evangnet.cz).
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