
Milé sestry, milí bratři, 

po vynucené pauze mám pro vás, díky Bohu, dobrou zprávu. Zvu vás již na tuto sobotu 
5.12. do sobotní školy a na bohoslužbu slova, kterým poslouží br. Roman Černý. SŠ i 

bohoslužba budou v obvyklý čas. Online SŠ dospělých ještě tuto sobotu též bude. Návrat 
do „kostelních“ lavic je velmi pozvolný, počet účastníků bohoslužeb může být do 30% z 
celkové kapacity míst k  ezení. Účastníci dodržují 2 m rozestupy v rámci jedné řady s 
výjimkou členů jedné domácnosti. Účastníci si před vstupem do vnitřních prostor 
desinfikují ruce a v rámci shromáždění si ruce nepodávají. Povinnost všech 
účastníků bohoslužeb je mít ve vnitřních prostorách roušku s výjimkou osob, které 
promlouvají ze stupínku. Společný zpěv ve vnitřních prostorách – maximálně 10 osob. 
Nejsou to nejpříjemnější opatření, přesto je dobře, že se mohou setkat ti, kdo chtějí. 
Věřím, že přijde tolik osob, abychom se vešli 
do výše definované maximální kapacity, jako tomu bylo při našem návratu k 
bohoslužbám v jarních měsících, aniž bychom nyní museli svou plánovanou účast hlásit. 
Současně bude tuto sobotu 5.12. probíhat online DSŠ opět v obvyklý čas a to s br. Radkem 
Jonczym. K našim dětem se připojí i ostatní jejich kamarádky a kamarádi ze sborů 
pardubického okrsku, kterým jsme tuto možnost nabídli. S Radkem a možná i s jeho ženou 
Vlastou se uvidíme online i při 
zakončení soboty od 17:00 hod.  
Další dobrou zprávou je, že můžeme obnovit studijně-modlitební středy a to od 16.12., 
17:00 hod. 
Velmi děkuji za přímluvné modlitby za práci jmenovacího výboru. Při jednání i tento týden 
jsme vnímali Boží požehnání i radost z této služby. JV bude svou práci na návrhu 
kandidátky uzavírat. Jen musíme promyslet způsob vlastní volby sborových činovníků v 
současných podmínkách. 
Náš bratr traktátník, Bohouš Herman, má pro nás úkoly SŠ na 1Q 2021, Jitřenky 2021 a 
dvě nová vydání Adventu. Bude velmi rád, když si uvedené zakoupíme, ať s tím nemá 
dlouhou dobu starost. 
Pokračování ze setkání kazatelů ČS: Výzva současné doby pro sbory je, abychom 
vytvářeli prostředí důvěry pro lidi, prožívající krizi z nejistoty. „Koronakrize“ ukázala, že ji 
unesly lépe ty sbory, kde již před koronakrizí fungovaly malé domácí skupinky, během 
karanténních opatření pokračovaly v setkávání online. Jinými slovy, tyto sbory s malými 
domácími skupinkami prokázaly větší samostatnost a v nejlepším slova smyslu 
nezávislost na programech církve, na službě sborových činovníků i kazatelů. Naopak 
krize sborů se prohloubila v takových společenstvích, kde jsou členové zvyklí přicházet 
na bohoslužby jako do supermarketů a vybírat si z „plných regálů aktivit“ co jim vyhovuje, 
ale sami toho mnoho nepřinášejí, nejsou zapojeni do života sboru. To nás může vést k 
zamyšlení co je církev, proč existujeme jako sbor? Co je smyslem sboru? Počátky církve byly 
sice poměrně chaotické, církev byla hnutím, které se svolávalo k bohoslužbám kvůli a 
skrze základ, Ježíše Krista. Druhým důvodem, proč se církev scházela, aby mezi sebe a 
především ke Kristu, přiváděli „pohany.“ Církev byla hnutím, vedeným Duchem svatým a 
tažené vpřed otázkou „proč,“ proč tu jsme? Současná situace nás naléhavě vybízí, abychom 
si opět kladli otázku „PROČ?…..“ 
Josef Cepl, kazatel sboru  
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