
Komunikace 
Chceme Vám pomoci s případnou komunikací v rámci sboru v souvislosti, kdy není 
možné se shromažďovat. Požádali jsme proto Hope TV o zpracovaní možných 
jednoduchých řešení, která jsou dosažitelná pro kohokoli. (naleznete zde) 
Vedle toho Vám můžeme doporučit i využití „Google Meet“. 

o Služba Google Hangouts je k dispozici zdarma pro každého, kdo má účet u Googlu. Tato 
služba umožňuje videohovor až pro 10 účastníků. 

o Pro firemní zákazníky je k dispozici služba Google Hangouts Meet. Tato služba má 
samozřejmě více možností. K dispozici je živé vysílání, sdílení prezentace, 
videokonference s maximem asi 25 účastníků apod. Google business je k dispozici 
zdarma pro neziskové organizace. Máme ho takto na doméně ceskesdruzeni.cz. Kdokoli 
bude mít na této doméně svoji e-mailovou adresu a tou se přihlásí do služeb Google, 
může těchto služeb využívat také. Když pak vytvoří sdílený videohovor, může se ho 
účastnit kdokoli, kdo dostane mailem odkaz.  

o Na vyžádání jsme schopni vytvořit adresu ve formátu:  jprijmeni@ceskesdruzeni.cz. 

  

Dobrovolnictví  
Určitě kolem sebe máte lidi, kteří se chtějí nebo budou chtít zapojit do pomoci druhým. 
Jestliže máte ve svém městě dobrovolnické centrum ADRY, pak se můžete spojit s ním. 
Bližší informace najdete ZDE. 
Budete-li pomáhat lidem nezávisle na ADŘE, pak Vám chceme poskytnout jakési 
jednoduché desatero, které připravila ADRA na Slovensku – mělo by Vám pomoci, aby 
ti, co pomáhají, zároveň neublížili sobě nebo druhým. Odkaz ZDE 

Činnost pro děti 
Klub Pathfinder připravil nápady pro rodiče a děti, kteří jsou “uvězněni” ve svých bytech 
(více zde).  

  

Vysílání bohoslužeb 
Možná i vašemu sboru (členům sborů), kromě vámi připravovaných aktivit, přijde vhod, 
že některé sbory i v této situaci slouží tím, že vysílají sobotní bohoslužby. Pravidelně 
aktualizovaný přehled (tedy kde se následující sobotu opravdu vysílá) najdete na tomto 
webu: casdonline.cz 
V týdnu, každý pracovní den večer ve 20 hodin si zvou kazatelé z Prahy a 
Středočeského okrsku své hosty, aby si s nimi povídali o jejich víře a modlili se. I členové 
z vašich sborů se mohou připojit a to buď na webu: bohosluzbyonline.cz nebo 
na youtube. 
Tuto sobotu bude možné se mimo již uveřejněné příležitosti připojit k sobotní škole 
připravené ve studiu Hope TV, kterou bude provázet Oldřich Svoboda. Připojit se můžete 
přes Facebook nebo na Youtube. Kázáním pak ze Smíchovské modlitebny poslouží 
předseda ČSU, Mikuláš Pavlík (připojit se můžete ZDE). 

Bohoslužba v ruštině  
Pro naše rusky hovořící sestry a bratry je každou sobotu ve 14 hodin na Hope TV 
připravena bohoslužba v ruštině. Přikládáme také krátký dopis ZDE . 

  

https://mailchi.mp/e783b9df2914/zprvy-z-hopetv-ji-bene-dobv-jericho-3841693?e=b94b05a922
http://ceskesdruzeni.cz/
https://www.adra.cz/novinky/id/adra-mobilizuje-sve-dobrovolniky
http://ceskatrebova.casd.cz/wp-content/uploads/2020/03/DESATERO-POMOCI-POT%C5%98EBNY%CC%81M-1.pdf
http://www.pathfinder.cz/135/
http://casdonline.cz/
http://bohosluzbyonline.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=bj6iSk92w3c
https://www.facebook.com/HopeTV/
https://www.youtube.com/hopetvczech/
http://www.casdsmichov.cz/aktivity/bohosluzby/
https://www.youtube.com/watch?v=qqq7VeYv8RA
http://ceskatrebova.casd.cz/wp-content/uploads/2020/03/Bohoslu%C5%BEba-v-ru%C5%A1tin%C4%9B.pdf


Pozvání ke společným modlitbám  
Toužíte po tom, aby se za vás a vaše blízké někdo modlil? Chcete se přidat k týmu 
modlitebníků? Pak je možná tohle tip pro vás. Dočtete se ZDE. 

Akce ovlivněné koronavirem  
Některé akce připravované církví nebude možné realizovat a nebo alespoň ne v 
původním termínu. Přehled změn pro březen a duben najdete ZDE. 

ADRA 
ADRA vyhlásila veřejnou sbírku určenou na zajištění aktivit spojených s pomocí 
seniorům a lidem, kteří se díky současné karanténě ocitli v izolaci.  Informaci o tom 
najdete ZDE 
Číslo účtu pro veřejnou sbírku je 66888866/0300, variabilní symbol 111.   

 

  

I nadále Vás zveme ke společným modlitbám. A to v 6.30 hod. ráno a ve 21.30 hod. 
večer. Chceme Vás poprosit, pokud máte nějaký podnět za Váš sbor, nebo i konkrétně 
za sebe, pošlete nám ho. Věříme ve společenství. Společenství, které se modlí, sdílí, 
pomáhá si a žije nadějí. 

Modlíme se za Vás, jsme tu pro Vás. 

Děkujeme, že se modlíte i za nás. 

  

          Vít Vurst, David Čančík, Jiří Komárek 

2020-03-20 

 

http://www.casdsmichov.cz/news/jsme-spolu1/
https://ceskesdruzeni.cz/2020/03/zruseno-vytvoreno/
https://www.adra.cz/novinky/id/adra-vyhlasila-verejnou-sbirku-v-souvislosti-s-sirenim-koronaviru

