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Vážení kolegové kazatelé, starší a vedoucí sborů, 
 
 
obracíme se na vás jako na statutární zástupce sborů v souvislosti s aktuálním rozhodnutím 
bezpečnostní rady státu ohledně šíření koronaviru COVID-19 v ČR. 
 
Vláda ČR rozhodla: (viz samostatná příloha) 
 
S účinností od úterý 10. 3. 2020 od 18:00 se zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká 
představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce, výstavy, 
slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé přesahující ve stejnou 
chvíli 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření. Zákaz se nevztahuje na schůze, 
zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo 
soukromých osob, které se konají na základě zákona. 
„Doporučujeme lidem vyhýbat se osobnímu kontaktu, podávání rukou, líbání, objímání. Máme 
zmapováno, že se ta nemoc takto šíří,“ řekl ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch. 
 
Žádáme Vás proto, abyste neprodleně posoudili situaci ve společenstvích, která zastupujete a udělali 
patřičná opatření v souvislosti s výše uvedeným rozhodnutím vlády ČR.  
 
 
Proto Vás konkrétně žádáme: 
 

• V případě, že se ve vašem sboru setkává více než 100 účastníků, abyste respektovali 
rozhodnutí vlády ČR, případně připravili pro členy vašich sborů jiný způsob, nebo formu 
bohoslužby.  

• Abyste zrušili veškeré větší veřejné akce, kde se předpokládá účast víc než 100 lidí. Při 
pořádání jakékoli akce jste jako pořadatelé akce zodpovědní za to, že počet zúčastněných 
nebude vyšší než 100. 

• Velmi doporučujeme přesun plánovaných Památek Večeře Páně na pozdější termín. Pokud i 
v tomto období proběhne ve vašem sboru Památka Večeře Páně, využijte k přijímání vína 
výhradně kalíšků.  
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• Nadále sledujte aktuální informace a nařízení vlády ČR a jednotlivých ministerstvech. 
Seznamte se s informacemi a vyhlášeními místních zastupitelstev měst a obcí, případně 
hygienických stanic.  

• Jestliže jste v nájmu, popřípadě máte nasmlouvané nějaké pronájmy na vaše plánované 
aktivity, neprodleně se spojte s majiteli prostor a domluvte se s nimi na řešení této situace. 
V případě, že vaši modlitebnu pronajímáte jinému společenství, ověřte si, zda oni své aktivity 
plánují realizovat. 

• Při všech svých shromážděních nadále dbejte na hygienickou odpovědnost. 

• Buďte obezřetní zejména s ohledem na starší a nemocné členy sborů, tak abyste je uchránili 
od nakažení tímto virem. Stanovte si proto pravidla vzájemného kontaktu. 

• Seznamte členy vašeho sboru s konkrétními opatřeními a to tak, aby se informace dostaly ke 
každému. 

 
Zároveň Vás prosíme, abyste svým vlivem bránili šíření paniky a zajistili podporu těm, kteří kvůli této 
situaci mají velký strach.  
 
Modleme se za všechny nemocné, buďme připraveni pomoci těm, kdo ji potřebují, nyní například tak, 
že pomůžeme s hlídáním dětí, které nemohou kvůli karanténě do škol, a jejichž rodiče musí jít do 
zaměstnání. Nakonec nezapomínejme na modlitbu za brzké ukončení šíření současné nákazy. 
 
Děkujeme Vám, že s pečlivostí, moudrostí a zodpovědností nastavíte pravidla ve vaší konkrétní situaci. 
 
V případě jakýchkoli dotazů jsme vám k dispozici. 
 
 

          

 Vít Vurst      David Čančík                        Jiří Komárek                                                       
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