Všem farním sborům ČCE
Praha, 17. března 2020
Č.j.: ÚCK/138/2020
Novinky v mediální práci ústředí církve

Vážené sestry, vážení bratři,
rádi bychom vás informovali o novinkách mediální práce v ústředí církve.
Komunikační tým je od soboty 14. března posílen o Martina Balcara, jehož hlavním
úkolem je zajišťovat a koordinovat v těchto dnech aktivní využívání elektronických
komunikačních kanálů v podmínkách, kdy není možno se scházet k bohoslužebným ani
jiným shromážděním.
Chceme mít a sytit dva základní kanály – webové stránky e-cirkev.cz a facebookový
profil.
Na webu je nyní nově dlaždice (chcete-li sekce) nazvaná Církev doma. Denně ji plníme
novými materiály. K dispozici jsou texty, videa i rozhlasové nahrávky.
Prosba: posílejte další tipy, co sledovat – ať je to opravdu rozcestník.
Novinkou je ode dneška rozjetí miniprojektu "Slovo na den", kdy každý den v 8.00 ráno
uveřejníme 5–10 minutovou rozhlasovou pobožnost. Takové aktuální "Na každý den".
Technologicky využíváme platformu Soundcloud a Spotify. Jejich výhodou je, že dnes se
tzv. podcasty, což jsou de facto rozhlasové záznamy, poslouchají masivně a lidé mohou
náš "rozhlasový kanál" automaticky odebírat. Tedy laicky: Pokud budeme pobožnosti
sdílet, lidé si je sami začnou odebírat a budou jim chodit denně automaticky. Tím se
správné slovo dostane opravdu daleko. V dalším plánu je obohatit tento rozhlasový kanál
o další pořady a rozhlasové aktivity ČCE. Ale přednost má nyní kvalitní produkce ranních
pobožností.
Prosba: je-li to možné, sdílejte na webech a sociálních sítích články z Facebooku,
zvláště tyto rozhlasové pobožnosti (budou tam každý den v 8.00 ráno). Lidem
ze sborů, kteří Facebook nemají, ale jsou na internetu, doporučte sledovat e-cirkev.cz,
kde je neustále aktualizované dění.
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V současné době pokračuje vyjednávání ohledně vysílání bohoslužeb v médiích tuto
neděli, k tomuto se ozveme co nejdříve.
Přejeme dobré dny a těšíme se na vaše nápady. Budeme velmi rádi koordinovat a sdílet
materiály, které vzniknou. Prosíme, myslete při jejich výrobě nejenom na obsahovou
kvalitu ale i na technickou – i z toho důvodu jsme se u pobožností vyhnuli zpěvu
a neplánujeme jej natáčet, protože bez profesionálního provedení je výsledek značně
nejistý.
Děkujeme, že ve své práci pamatujete také na bratry a sestry, kteří se ve světě
elektronických komunikačních médií nepohybují. Za otevřené fary a telefonickou i osobní
komunikaci, distribuci tištěných kázání... V průběhu tohoto týdne se chystáme informovat
média, že navzdory uzavřeným kostelům a zrušeným bohoslužbám jsou naše farářky
a faráři nadále připraveni poskytovat duchovní podporu a pomoc.
S přáním Božího požehnání

Martin Balcar
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