
Zpráva o životě sboru 2020  

  Milé sestry, milí bratři, 

záhy po začátku loňského roku na nás dolehly následky pandemie nemoci covid-19. 

Pocítili jsme je jako sbor, jednotlivci, rodiny. Mezi našimi nejbližšími byli četní 

nemocní a zesnulí. Omezení se dotkla bohoslužeb a dalších setkání, život sboru jimi 

byl citelně poznamenán. Především nám scházel osobní kontakt, rozhovory, pohled 

do tváře, podání ruky, objetí, společný zpěv. Na jaře jsme byli dokonce nuceni, snad 

poprvé za existenci tohoto sboru, přerušit pravidelné konání nedělních bohoslužeb. 

Nescházely se děti, po dva měsíce ani staršovstvo, přestaly Třetí čtvrtky, výtvarná 

dílna, návštěvy v Domově sociálních služeb ve Vlašské ulici, setkávání sdružení Víra a 

světlo, vánoční pohádka mohla být jen v online podobě, omezeny byly již dohodnuté 

koncerty, sborový víkend v Herlíkovicích a mnoho dalšího.  

Na ztížené podmínky však mnozí reagovali vynalézavostí a obětavým úsilím. Díky 

ochotě a nasazení dobrovolných spolupracovníků a techniků je možno už od jarních 

měsíců sledovat bohoslužby v přímém přenosu po internetu. Sledovanost bohoslužeb 

bývá často vyšší než dřívější běžná návštěvnost kostela. Členové pěveckého sboru se 

střídají ve službách zpěvu z kůru. Přestože doba nepřeje společnému zpěvu, pěvecký 

sbor na Trojiční neděli navštívil sbor v Ústí nad Labem, zpívali jsme a Jana Plíšková 

kázala. Těší nás četné ohlasy na cyklus kázání podle Lukášova evangelia. Podobně je 

tomu i u biblických hodin. Znamená to, že je nám Boží slovo skutečnou posilou 

v nelehké době? Pastorační péče nabrala formu převážně telefonických hovorů a 

elektronické korespondence. Spolupracovníci sborové diakonie a mnozí další se 

starali o kontakty s potřebnými, nákupy, doprovod k lékaři, šití roušek, pomoc 

s distanční výukou apod. Pokračovali jsme ve spolupráci se seniorátní potravinovou 

pomocí bezdomovcům na Hlavním nádraží. Naši faráři osobně rozváželi tištěná kázání 

těm, o nichž věděli, že nemohou sledovat bohoslužby přes internet a kázání ocení. 

Jako dočasné nouzové řešení jsme začali vysluhovat večeři Páně s individuálními 

kalíšky. V době podzimního nárůstu nakažených, než nastaly mrazy, jsme otevírali 

kostel pro veřejnost i v týdnu. Na jaře jsme uskutečnili vycházku na Petřín s Věrou 

Váchovou a Viktorem Žárským.  

Děti, jimž chyběla nedělní škola a na jaře i schůzky v týdnu, se v hojném počtu 

účastnily v létě tábora ve Strměchách a koncem prázdnin přífarského tábora. 

Děkujeme spolupracovníkům z obou táborů!  Po prázdninách se děti scházely nejprve 

venku pod přístřeškem, později přešly na setkávání online. Tato náhražková forma 

poskytuje ovšem na druhé straně i nové možnosti animace, sdílení převzatých 

materiálů aj. Podobně pokračuje i práce s konfirmandy.  



Koncem minulého školního roku jsme se rozloučili s farářkou Lenkou Ridzoňovou. 

Rozloučili jsme se také s korejským společenstvím, jehož členství se ztenčilo natolik, 

že se z našeho kostela přesunuli do menších prostor.  

Máme nyní celou řadu nových spolupracovníků – programy pro děti chystá Ráchel 

Ridzoňová, pro mládež Ema Pospíšilová a David Nadrchal, sborovou sestrou je Anna 

Fendrychová, kostelníkem Adam Pokorný.  

Vykonány byly tři křty: Kamila Birgit Kovandová, Jonáš Klečka, Nina Posoldová. 

Za členy sboru jsme přijali rodinu Knížkovu. 

V minulém roce zemřeli: Dobromila Janáková, Jiřina Mundilová, Zdeněk Poncar, Věra 

Slámová, Jitka Veselá, Bohumil Štolc.  

Za zvláštní službu veřejnosti lze považovat tři svatby a tři pohřby nečlenů sboru, které 

naši faráři vykonali.  

Mnohé podrobnosti ze života sboru, rozhovory, příběhy, poděkování, jakož i 

dokumenty ke krizi ve staršovstvu najdete v číslech 59 - 61 sborového časopisu 

Evangelík z loňského roku. Jsou stále dostupná na našem sborovém webu: Časopis 

Evangelík - Evangelik.cz  

Procházíme v mnoha ohledech nelehkou dobou, jejíž konec je zatím v nedohlednu. 

Tato situace není pro církev nová ani nezvyklá, jak o tom na mnoha místech svědčí 

Písmo svaté. V pokoře a trpělivosti spoléhejme především na Boha Otce, Syna i Ducha 

svatého.  

Myslíme na vás, za vás se modlíme a žehnáme vám i vašim blízkým.  

                                                                                                                                     Staršovstvo 

 

 

 

 

http://evangelik.cz/kategorie/ke-stazeni/casopis-evangelik/
http://evangelik.cz/kategorie/ke-stazeni/casopis-evangelik/

