
Milí přátelé, 
 
v neděli 15.3. 2020 proběhly v našem kostele bohoslužby, které byly z důvodu 
celostátní karantény prozatím poslední, a to až do odvolání. 
Záznam z těchto bohoslužeb si můžete na YouTube poslechnout po rozkliknutí 
následujícího odkazu: 
https://youtu.be/YWthEuYFl7U 
 
Současně zřizujeme na těchto webových stránkách sekci Nahrávky bohoslužeb. 
Zde najdete každou následující neděli připravenou bohoslužbu pro společenství 
mšenského evangelického sboru a další případné zájemce. Náš sbor se tím 
připojuje  k dalším sborům Českobratrské církve evangelické, které zveřejňují 
záznam virtuálních bohoslužeb vzhledem k nastalé situaci, kdy se již veřejné 
bohoslužby vzhledem k opatřením proti koronaviru, nekonají. Pokud byste se chtěli 
podívat na záznam bohoslužeb z minulé neděle z různých míst evangelické církve, 
můžete rozkliknout následující odkaz:  http://bit.ly/e-bohosluzby 
 
Vzhledem k vládou nařízené karanténě se až do vyjasnění situace nebudou v našem 
sboru konat bohoslužby ani žádné jiné akce.  
 
K nastalé situaci se vyjádřil synodní senior ČCE Daniel Ženatý. Jeho pastýřský list 
najdete v sekci Aktuality. 
 
Milí přátelé, nastalo něco, s čím jsme nepočítali. Jsme nuceni uvažovat jinak. Do 
řady rodin vstoupila nemoc a někde i smrt. Opatření proti šíření koronaviru mnoho lidí 
doslova ze dne na den připravila o možnost výdělku. Prosím, mysleme na všechny 
postižené. Buďme k sobě laskaví a solidární. Zavolejte svým známým. Je-li možno, 
pomozte sousedům, když to potřebují - nákup anebo zprostředkování pomoci. V 
některých případech i tip na nějakou přechodnou práci či brigádu. 
Kdybyste  sami něco potřebovali, napište mi nebo zavolejte. Nebo se ozvěte i jen tak. 
Přišli jsme nyní o možnost se kdykoliv stýkat a vidět. Je postní doba a my prožíváme 
zvláštní půst. Půst od osobních kontaktů a osobních rozhovorů I od společně 
prožívaných bohoslužeb.. Nyní se asi nějaký čas společně neuvidíme. Prosím, 
nezapomínejte, že i když je čas vyhlášený jako čas nouze a možná zůstáváme doma 
sami, nejsme sami. Náš Pán nás vidí a slyší. A my k němu můžeme volat a prosit za 
sebe i za nás všechny ostatní. Neklesejme na mysli. Už dnes se můžeme těšit na to, 
až se opět uvidíme tváří v tvář. 
 
                    Zdraví Vás 
 
                                          Michal Šimek, farář ve Mšeně 
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