
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praha 12. marca 2020 
 
Milé sestry a bratia,  
 
máme pred sebou prvú sobotu, keď  sa kvôli mimoriadnym opatreniam mnohí naši členovia, ale aj 
naše deti, mladí ľudia a návštevníci bohoslužieb nestretnú jeden vedľa druhého v modlitebniach, ale 
v domácnostiach a v menších skupinkách. Chceme sa poďakovať kazateľom, vedúcim a starším 
zborov, členom výborov zborov a všetkým, ktorí v krátkom čase dokázali zorganizovať alternatívne 
formy bohoslužby tak, aby sme mali zo soboty požehnanie, aj keď nesedíme spoločne v zborových 
laviciach. Sme radi, že zrušenie bohoslužieb sa nechápe ako vyhlásenie zborových prázdnin, ale 
naopak, ako výzva k hľadaniu nových komunikačných ciest na zvestovanie Božieho slova, na 
praktické napĺňanie nášho evanjeliového poslania  a udržiavanie duchovného života spoločenstva 
cirkvi. Kazatelia zborov zostávajú vo svojej službe naďalej k dispozícii podľa potreby a to buď 
formou osobnej pastorácie alebo prostredníctvom telefónov či iných komunikačných prostriedkov.  
 
Preventívne opatrenia kompetentných orgánov na zamedzenie šírenia pandémie koronavírusu sa 
sprísňujú a menia každou hodinou. Rešpektujme ich a prejavme tak svoju občiansku aj kresťanskú 
zodpovednosť. Okolnosti, v ktorých sa nachádzame, sú testom našej ľudskosti, solidarity, kresťanskej 
zrelosti a viery v Božie pôsobenie. V rámci diakonskej a pastoračnej starostlivosti sa zamerajme na 
tých, ktorí sú najslabší a najzraniteľnejší – na našich seniorov, na sociálne slabšie skupiny, na rodiny 
s menšími deťmi. Ponúknime im praktickú pomoc vo forme nakupovania základných potravín, liekov, 
starostlivosti o deti, sprostredkovania dôležitých aktuálnych informácií a zorientovania sa v zložitosti 
mediálnych výstupov. Buďme s nimi v každodennom kontakte, aby sa medzi nami, ale aj v našom 
okolí a medzi našimi susedmi nikto necítil sám, bezradný a bezmocný. Zabudnime na teologické 
a vzťahové nedorozumenia a sústreďme sa na pomoc a službu.  
 
V najbližších týždňoch nás nečaká ľahké obdobie. Bude si od nás vyžadovať nezištné konanie, ohrozí 
naše zaužívané zvyklosti, pohodlie a istoty, možno spôsobí škrty v domácich rozpočtoch a plánoch. 
Nepridávajme sa k tým, ktorí sa sťažujú, kritizujú a vyvolávajú vo svojom okolí negatívne nálady. 
Naopak, buďme podľa Ježišovho vzoru ľuďmi pozitívneho odhodlania, povzbudenia a nádeje, ktorí sa 
v kritických časoch dokážu postaviť za prospech spoločnosti ako celku aj na úkor vlastného 
nepohodlia.  

Veríme, že spoločnými silami pod Božím vedením zvládneme aj toto náročné krízové obdobie. 
Napriek tmu, že v takýchto chvíľach si viac ako inokedy uvedomujeme našu ľudskú slabosť 
a krehkosť a sami prežívame obavy a strach, zachovajme pokoj a nadhľad, spoločne sa modlime 
a dôverujme Božej milosti.  
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