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Milé sestry a bratři, 
 
obracíme se na vás v souvislosti s aktuálním rozhodnutím vlády ČR 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. 

 od středy 11. 3. přerušit výuku na základních, středních, vyšších odborných školách a vysokých 

školách. Otevřeny nadále zůstávají mateřské školy a jesle. 

 od úterý 10. 3. jsou zakázány návštěvy na lůžkových odděleních nemocnic a v domovech seniorů. 

 tato opatření jsou v platnosti na dobu neurčitou, tedy do odvolání. 

 „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 vašich společenstvích a udělali patřičná 
opatření v souvislosti s výše uvedeným rozhodnutím vlády ČR.  
 
Proto Vás konkrétně žádáme: 
 v případě, že se ve vašem sboru nebo na vámi pořádané akci setkává více než 100 osob, 

abyste vhodným způsobem omezili počet účastníků. 
 doporučujeme přesun plánovaných bohoslužeb Večeře Páně. V případě, že ve vašem sboru Večeře 

Páně proběhne, doporučujeme využít k přijímání vína výhradně kalíšky a zvážit umývání nohou. 

 nadále sledujte aktuální informace a nařízení vlády ČR a vyhlášky místních zastupitelstev měst 
a obcí (případně hygienických stanic). 

 v případě, že vaši modlitebnu pronajímáte jinému společenství, komunikujte s nimi. Jestliže jste 
v nájmu, komunikujte s majiteli. 

 nadále dbejte na hygienickou odpovědnost. 
 buďte obezřetní zejména s ohledem na starší a nemocné členy sborů. 
 
Zároveň vás prosíme, abyste svým vlivem bránili šíření paniky a podpořili ty, kteří mají strach. 
Jsme vděčni, že vedle lidských možností a naší odpovědnosti můžeme spoléhat na Boží vedení 
a ochranu. Modleme se za lidi, které nákaza již postihla.  
 
V případě jakýchkoli dotazů jsme vám k dispozici. 
 
S přáním Boží moudrosti a vedení 
Daniel Dobeš, Lukáš Jureček, Jaroslav Stejskal 


