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Vysílání bohoslužeb a materiály pro neděli 22. 3. 2020

Milé sestry, milí bratři,
v návaznosti na včerejší sborovou zásilku posíláme informace, jak sdílet vaše připravené
bohoslužby, úvahy, kázání, přenosy a další materiály pro nadcházející neděli.
Rádi bychom je opět nabídli na jednom místě na webu e-cirkev.cz, aby byly na první pohled dobře
viditelné. Jako zvláště cenné se ukazují tištěné materiály. Děkujeme těm z vás, kdo je připravujete,
tisknete a roznášíte třeba tam, kde není internet.
Bude skvělé, když nám podklady pro tuto neděli dodáte co nejdříve, ideálně do pátečního večera.
Během soboty bychom z nich připravili kompletní přehled a nabídli jej na hlavním církevním webu
i na Facebooku v podobném rozsahu, jako minulý týden.
Tedy prosba: prosíme laskavě, posílejte na obě adresy (balcar@e-cirkev.cz i hofman@ecirkev.cz) odkazy na hotové materiály pro neděli. Všechny je následně najdete na www.ecirkev.cz/online-bohosluzby. Tuto adresu budeme využívat až do odvolání i pro další neděle – tedy
trvale jedno místo pro materiály, žádné další hledání. Materiály budeme vkládat v co nejkratším
čase, pokud by se neobjevily, neváhejte nám zavolat (kontakty naleznete níže).
Pokud se chystáte vysílat i tuto neděli bohoslužbu online, nejjednodušší způsob, jak to dát vědět,
je přes tento formulář. Chcete-li informaci rozšířit i dále do ekumeny, zapište se i na web ERC
v ČR zde.
Poslední zpráva se týká vysílání v České televizi (ČT) – veškeré informace naleznete v článku na
našem webu. ČT vyšla vstříc církvím a připravila pravidelné nedělní přenosy bohoslužeb (od
10.00). Pro tuto neděli se připravuje přenos římskokatolické bohoslužby, v neděli 29. března
povede bohoslužbu Daniel Ženatý.
Jsme moc rádi, že sdílíte denní pobožnosti – ať už na facebooku nebo přímo na rozhlasovém kanále
ČCE, který může kdokoliv odebírat automaticky. Poběží každý den a my skromně věříme, že nejen
v době krize, ale snad i nadále...
Přejeme vám krásné dny, mnoho sil a moc děkujeme za práci, kterou děláte.
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