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Informace k novému Evangelickému zpěvníku 

 

Milé sestry, milí bratři, 

radujeme se z toho, že církev má nový zpěvník. Počátkem Adventu byl rozvezen do všech 

seniorátů. Ze zpráv od Vás víme, že se k Vám do sborů už dostal, dostává, nebo do Vánoc dostane. 

Totéž platí o obou dílech tištěného chorálníku, který obsahuje varhanní doprovody ke všem písním. 

Děkujeme všem, kdo jste pomohli a pomáháte s doručením zásilek do sborů. Jsme rádi, že 

navzdory katastrofální situaci na knižním trhu jsme s Vaší podporou mohli splnit slib a dát církvi 

zpěvník k Vánocům. Těší nás také, že celé dílo nakonec bylo vytištěno v České republice. 

Pokud jste si zpěvník neobjednali v první etapě na jaře a chcete si ho pořídit teď, můžete ho 

zakoupit v knihkupectví a na e-shopu Kalich (www.ekalich.cz/produkt/evangelicky-zpevnik) 

nebo v e-shopu ČCE (eshop.e-cirkev.cz/produkty/zpevnik). Cena zpěvníku je 750 Kč, cena 

chorálníku 500 Kč. 

Součástí zpěvníkového díla je také mobilní aplikace se všemi písněmi a nový webový portál. 

Tam kromě elektronických verzí zpěvníku a doprovodů najdete například nahrávky současných 

i nových písní, další informace nebo praktické nástroje (jako je přehledná tabulka písní, které jsou 

ve starém i novém zpěvníku, včetně starých a nových čísel). Na četnou poptávku z církve jsme 

ke všem písním připravili také další doprovodník s akordickými značkami přímo u písní, které 

poslouží pro zjednodušený doprovod především na kytaru. Takto upravené písně máme již 

připraveny a postupně budou přibývat v mobilní aplikaci a také ke stažení na webu.  

Web zpěvníku v novém kabátě i mobilní aplikaci spustíme v příštích dnech do Vánoc 

a budeme Vás o tom informovat.  

Plánovali jsme slavnostní uvedení zpěvníku v Praze i na Moravě, kvůli pandemii jsme je nakonec 

odložili na lepší čas. Posíláme Vám touto cestou alespoň slovo Miloslava Esterleho, předsedy 

tvůrčí skupiny pro nový zpěvník: www.e-cirkev.cz/aktuality/slovo-k-novemu-zpevniku/. 

Zpěvník objednala naprostá většina sborů v množství, které předčilo naše očekávání. Máme tak 

naději, že se dílo rychle stane součástí života církve. Tvůrci zpěvníku tomu podle možností rádi 

pomohou i osobní návštěvou ve Vašem sboru či seniorátu například formou besedy či setkání 

s ukázkami a nacvičováním písní. Na novém webu bude formulář, kterým můžete o takové setkání 

požádat. 

Přejeme Vám i celé církvi, ať nový zpěvník dělá radost a přináší svěží vítr. 

 

Pavel Hanych  

koordinátor nového zpěvníku 

Martin Balcar 

vedoucí tajemník ÚCK 
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