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    Ostrava 9. října 2020 

Milé sestry a bratři, starší / vedoucí sborů a kazatelé,  

 

vzhledem k nepříznivému vývoji epidemické situace a rostoucímu počtu nakažených osob nemocí 

covid-19 vláda ČR přijala další krizová opatření (viz příloha - Usnesení vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 č. 

996). Tato opatření mají platit po dobu dvou týdnů, tedy do neděle 25. 10. 2020. Pro život církve z toho 

vyplývá následující: 

Platnost od pondělí 12. 10. 2020 (soboty 17. a 24. října) 

- Omezení bohoslužeb s účastí více než 10 osob konaných ve vnitřních prostorách (popř. více než 

20 osob konaných ve venkovních prostorách). 

- Doporučujeme, aby bohoslužby proběhly v domácích skupinách (popř. sborových prostorách) 

vždy do 10 osob. Toto omezení neplatí, jde-li o členy jedné domácnosti. 

- Možnost akcí do 10 osob ve vnitřních prostorách lze vztáhnout i během týdne na biblické 

vyučování, modlitební skupiny, schůzky mládeže apod.  

- Zároveň platí zákaz zpěvu více jak 5 osob ve vnitřních prostorách, s výjimkou bydliště (Usnesení 

vlády č. 996, bod I. 2). 

- Na jednání výborů sborů, které mají více než 10 členů lze vztáhnout výjimku pro osoby, které 

společně vykonávají podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost. V tomto případě jsou nařízeny 

minimálně 2 metrové rozestupy (Usnesení vlády č. 996, bod I. 1). 

Platnost od pondělí 19. 10. 2020 

- Účast na svatbě a následné oslavě, na pohřbu a následné smuteční hostině je omezena účastí do 

30 osob (Usnesení vlády č. 996, bod II. 3.). 

 

Jako adventisté propagujeme a podporujeme vše, co má celkový  pozitivní vliv na zdraví a kvalitní život 

člověka. Proto vás vyzýváme k dodržování vládních opatření, které mají stejný cíl. 

Nadále platí povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách a doporučení dbát na zvýšenou hygienickou 

odpovědnost (dezinfekce rukou a prostor, rozestupy, větrání, v případě zdravotních obtíží raději zůstat 

doma, apod.). 

 

Přejeme si, abychom tyto soboty prožili při bohoslužbách v malých domácích skupinách, kde se 

můžeme všichni zapojit. Věříme, že jako sborové rodiny budeme v rámci daných opatření nadále 

fungovat, sloužit a zároveň budeme příkladem svému okolí. 

 

S přáním Božího pokoje  

Daniel Dobeš, Lukáš Jureček, Jaroslav Stejskal 

 
Přílohy: 
1) Usnesení Vlády ČR ze dne 8. října 2020 č. 996 


