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Všem sborům ČCE 

Praha, 18. února 2021 

Č.j.: ÚCK/111-2/2021 

 

 

Aktuální informace z mediálního úseku ÚCK 

 

Milé sestry, milí bratři, 

rádi bychom vás informovali o akcích a aktivitách, které by v nadcházejícím období neměly 

uniknout vaší pozornosti:  

 Televizní bohoslužby 

V době mimořádných opatření pokračují i mimořádné přenosy nedělních televizních 

bohoslužeb. Domlouvají se operativně a stará se o ně Česká televize. Byť je domluva někdy 

složitá a plná změn, snažíme se vás o přenosech informovat s předstihem na webu www.e-

cirkev.cz. Aktuálně víme o dvou chystaných vysíláních bohoslužeb ČCE:  

- v neděli 21. března 2021 (pravděpodobně v 9.35 hodin na ČT2, slouží Tomáš Molnár) 

- v pátek 2. dubna 2021 (velkopáteční bohoslužba z Ostravy, od 10 hodin na ČT2, slouží Ewa 

Jelinek) 

Jedná se o předběžné domluvené termíny, ještě může dojít ke změnám. Aktualizované 

informace najdete vždy na webu církve.  

S rozhlasovými bohoslužbami je domluva ještě operativnější a dochází k mnohem častějším 

změnám, proto na základě informací z produkce Českého rozhlasu nejsme schopni s předstihem 

závazně informovat o aktuálním programu přenosů. Děkujeme za pochopení. 

 Materiály k postnímu období  

Synodní senior ČCE Daniel Ženatý připravil pro předvelikonoční čas videopozdrav (nejen) pro 

sbory ČCE. Budeme vděčni za jeho sdílení a další šíření na webových stránkách sborů. Najdete 

jej buď na církevním webu nebo sociálních sítích: 

- https://youtu.be/EwPCsSaJLAk  

- https://www.facebook.com/Ecirkev/posts/2760490394203462 (ke sdílení na Facebooku) 

Další materiály k postnímu období pro vás průběžně doplňujeme na adrese https://www.e-

cirkev.cz/aktuality/materialy-pro-postni-obdobi/, kde najdete podklady pro denní meditace, 

zastavení a modlitby, postní kalendáře, náměty na činnosti a spoustu dalšího.  
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 Zveme k online diskusím  

Doporučujeme vaší pozornosti tři online diskuse a zveme vás k jejich sledování. Dvě z nich 

připravila Komise synodu pro přípravu rozhovoru s lesbami a gayi v ČCE, jednu pak Komise 

synodní rady pro lidská práva.  

- „Jak se žije lesbám a gayům v církevním prostředí a v české společnosti“ (proběhne 

ve středu 24. února od 18.30 hodin, zveme vás ke sledování i aktivní diskusi – otázky je 

možné posílat předem nebo v chatu během živého vysílání; všechny informace najdete na 

https://www.e-cirkev.cz/aktuality/jak-se-zije-lesbam-a-gayum-v-cirkevnim-prostredi-a-v-

ceske-spolecnosti/) 
 

- „Dáváme hlas ponižovaným“ (proběhne v úterý 16. března od 19 hodin; hosté: novinářka 

Nora Fridrichová, bývalá ombudsmanka Anna Šabatová, farář Mikuláš Vymětal, moderuje 

redaktorka ČRo Lucie Vopálenská; 

https://www.vaclavhavel.cz/cs/index/kalendar/1881/davame-hlas-ponizovanym; odkaz 

na vysílání bude vytvořen a zveřejněn i na webu www.e-cirkev.cz)  
 

- „Biblické, teologické, etické a psychologické aspekty homosexuality“ (tato diskuse již 

proběhla 10. února, podrobnosti o ní i odkaz na její celý záznam najdete na https://www.e-

cirkev.cz/nezarazene/biblicke-teologicke-eticke-a-psychoterapeuticke-aspekty-

homosexuality/)   

 

 Změny v odkazech na vysílání editují sbory samy  

Rádi bychom ještě touto cestou opět upozornili, že pokud ve vašem sboru došlo ke změnám 

v online materiálech (přenosy bohoslužeb apod.), upravujte je, prosíme, přímo na Evangnetu 

– informacích o sboru jsou na to přidány kolonky, díky kterým se informace propisují 

i do tabulky na e-cirkev.cz.  

 

Děkujeme za spolupráci a přejeme vám soustředěné a naplněné postní období.  

 

 

 

 

Jiří Hofman 

komunikace s veřejností a médii 
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