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Bohoslužby a svátosti v období stavu nouze

Milé sestry, milí bratři,
současný nouzový stav v naší zemi nám neumožňuje scházet se ve sborových
shromážděních. Vnímáme tento čas jako příležitost především k domácím pobožnostem
a osobním modlitbám. S povděkem přijímáme z různých míst nejen naší církve službu
slova prostřednictvím elektronické komunikace jako způsob, jak spolu nadále zůstávat
v kontaktu i v této době. Komunikační technologie nám umožňují společně sdílet slova
a myšlenky a mohou se tak stát jedním (nikoli jediným) ze zdrojů pro domácí pobožnosti
a bohoslužby.
Přitom je dobré mít na paměti, že elektronická média nám ovšem nemohou zprostředkovat
ty momenty našeho slavení, při kterých je nezbytnou součástí fyzická přítomnost
a bezprostřednost.
Blížící se velikonoční svátky jsou v našich sborech i srdcích obvykle spojeny se slavením
večeře Páně i s případnými křty. Svátosti jsou svou podstatou jednání, jež mají nezbytnou
fyzickou stránku. Nutně k nim patří společné sdílení chleba a kalicha, resp. křest vodou,
a proto je nelze prostředkovat elektronicky ani jinak na dálku.
Podle řádů naší církve se svátosti slaví přednostně v bohoslužebném shromáždění sboru,
jímž se rozumí veřejně přístupné shromáždění obce, a předsedá jim ordinovaný farář či
farářka, který tak i nese odpovědnost za jejich řádné vysluhování. Takové shromáždění
nyní není možné konat.
Vzhledem ke zmíněným důvodům a po rozhovoru s poradním odborem teologickým
synodní rada sborům pro tuto chvíli doporučuje, aby slavení svátostí odložily na dobu, kdy
bude opět možné slavit je tímto způsobem. Respektujeme, pokud se z pastoračních ohledů
v této nouzové situaci rozhodnete jinak.
Využijme tuto dobu, abychom se vzájemně povzbuzovali, připomínali si, jak vzácné pro
nás společenství církve Kristovy i svátosti jsou. Modleme se a přimlouvejme, sami i spolu,
hledejme inspiraci v žalmech nářků i jinde v Písmu a vyhlížejme čas, kdy se ke společným
bohoslužbám opět sejdeme.
Vaše synodní rada ČCE
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