
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milé sestry, milí bratři! 

Žalmistovu výzvu připadající podle Hesel Jednoty bratrské na dnešní Květnou 

neděli letos nemůžeme splnit, jak jsme zvyklí. Již třetí neděli v pořadí je 

tentokrát omezeno jakékoli veřejné setkávání kvůli vládním opatřením, která 

vyvolala probíhající pandemie coronaviru. V těchto časech jsme tedy závislí 

na médiích. Ta pružně, a hlavně pravidelně, zařazují do svých vysílání přenosy 

bohoslužeb. Stejně tak si počínají tvořivě i některé sbory ČCE a zveřejňují své 

bohoslužby či duchovní promluvy na internetu. Zažíváme tak všichni na 

vlastní kůži zkušenost našich starších či nemocných členů, kteří z různých 

důvodů nemůžou naše bohoslužby navštěvovat pravidelně. Některé z odkazů 

na média zprostředkující nyní bohoslužby na dálku naleznete i na konci tohoto 

dopisu.  

Pozitivem situace, která nastala, je, že v lidech 

budí větší vnímavost a otázky po vyšším smyslu 

bytí. Dnešní čas také vzbuzuje solidaritu a pocit 

lidské sounáležitosti, což se projevuje např. v šití 

chybějících ochranných roušek pro druhé (často 

neznámé) či ochotě druhým pomoci. Modleme 

se, aby to našemu národu zůstalo i v dalším 

období, a nejen v časech zdravotního ohrožení.   

Jménem staršovstva našeho sboru vám přeji vše dobré, Boží ochranu, potěchu 

a odvahu.  
 

Modlitba: Pane života a smrti, prosíme Tě, abychom v nadcházejících svátcích, 

mohli nově a z jiného úhlu prožít připomínku Tvé smrti a vzkříšení. Prosíme, 

abys byl s našimi blízkými. Dej, ať i my jim umíme být opravdově blízko. Prosíme 

Tě za nemocné a za ty, kteří o ně obětavě pečují. Předně za lékaře, sestry 

a všechen nemocniční personál. Prosíme za pracovníky domovů pro staré. 

Prosíme také za složky Integrovaného záchranného systému, policisty, hasiče 

a záchranáře, kteří jsou v mimořádném nasazení a vypětí. Prosíme za všechny, 

které nastalá krize těžce zasáhla ekonomicky. Za to Tě prosíme. Pane smiluj se. 

Amen  

Radim Žárský - administrátor 
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Text z Hesel Jednoty bratrské na neděli Květnou 5. 4. 2020: 

„V shromážděních dobrořečte Bohu.“ Žalm 68, 27 


