
Stanovisko staršovstva k rozhodnutí vlády ČR o nouzovém stavu 13. března 2020 
 

Milí bratři a sestry, 

celý svět se snaží zvládnout pandemické šíření COVID-19. Proto se i my plně stavíme za 
rozhodnutí vlády ČR a rovněž přijímáme stanovisko Rady Církve bratrské zveřejněné  
10. března 2020 (viz http://cb.cz/trutnov). Prakticky to znamená, že budeme respektovat 
nařízení státní správy a chovat se tak, aby naše sborové aktivity situaci nezhoršily. Nejvíce 
se nás samozřejmě dotýká zákaz shromažďování pro skupiny nad 30 osob. Jelikož v 
obou našich společenstvích bývá návštěvnost v nedělních shromážděních vyšší, jsme 
nuceni je od 15. března 2020 zrušit. 

Účelem všech vládních restriktivních opatření je minimalizace pohybu osob. Proto jsme se 
ve staršovstvu zabývali i otázkou, co s menšími shromážděními (skupinky, biblické hodiny, 
kluby, modlitební chvíle). Počet shromážděných lidí sice zřídka přesahuje 30, ale pokud by 
se v nich vyskytl byť jediný případ, znamenalo by to ohrožení všech, kteří se daného 
shromáždění účastnili a následně jejich rodin. Největší riziko pak samozřejmě hrozí 
seniorům. Proto jsme se rozhodli, že dočasně nebudeme pořádat ani menší 
shromáždění. Vývoj pandemie budeme sledovat, a jakmile její vrchol pomine, postupně 
naše shromáždění obnovíme. 

Samozřejmě je zrušeno i výroční členské shromáždění 29 března. Nemůžeme tak 
dokončit volbu celosborového staršovstva. Funkční období stávajícího staršovstva se proto 
prodlužuje až do uskutečnění voleb. Volby do místních staršovstev jsou ale úspěšně za 
námi, proto nově zvolení místní starší se na práci v místě již podílet mohou. 

Na webové stránce sboru (http://cb.cz/trutnov) najdete několik tipů, jak se účastnit on-line 
bohoslužeb ve sborech, kde disponují příslušným technickým vybavením. Ve staršovstvu se 
budeme zabývat tím, zda takové zařízení také pořídit a provozovat.  

Podle našeho názoru je ale nejpřirozenější náhradou bohoslužba rodinná či osobní 
ztišení. Jestliže jsme poznali Pána Ježíše, můžeme se k Němu obracet kdykoliv a kdekoliv. 
Můžeme se modlit, přečíst si z Bible, promyslet o čem to je, a jak to k nám mluví.... a třeba si 
k tomu i zazpívat 😊. 

Pokud budete potřebovat kdokoliv jakoukoliv pomoc nebo pastorační péči, neváhejte se 
obrátit na kazatele a starší sboru. Neváhejme si vzájemně telefonovat a být tak v kontaktu. 
Přejeme Vám všem krásné chvíle s Bohem navzdory omezením ve shromažďování církve. 
 
Vaše staršovstvo 
 


