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Všem sborům ČCE 

V Praze dne 4. ledna 2023 

 

 

 
Vážené sestry farářky, vážení bratři faráři, vážení členové staršovstev, 

 
srdečně Vás zdravíme na začátku roku, kdy se obvykle chystají celoroční plány.  
 

Píšeme Vám z pozice těch, kteří usilují zavést do České republiky Mezinárodní dny proti rasismu. 

Jako drobný dar Vám přikládáme publikaci Rovní co do důstojnosti a práv o Mezinárodních dnech 

proti rasismu.  
 

Rádi bychom požádali o drobný dar také Vás – o to, abyste na staršovstvu zvážili uspořádání jedné 

aktivity v roce 2023. Termín pro konání akcí je 20. březen – 8. duben 2023. Smyslem 

Mezinárodních dní je pomocí řady spíše drobnějších akcí postupně zlepšovat atmosféru 

ve veřejnosti vzhledem k menšinám. Pokud se i drobná akce dělá pravidelně 1x ročně, stává se 

tradicí a začne ovlivňovat atmosféru ve sboru a ve společnosti. Nyní bychom rádi tuto tradici 

založili v České republice… 
 

Možností pro evangelický sbor, jak se připojit, je mnoho:  

▪ Je možné věnovat tématu jedny bohoslužby (biblických textů k nim lze najít mnoho) či 

uspořádat bohoslužby spolu s představiteli některé z menšin.  

▪ Lze uspořádat koncert, na nějž se pozve skupina etnohudby či worldmusic (u nás např. 

populární Nsango Malamu). 

▪ Dobrým spojovacím momentem bývá společné jídlo – může to být jídlo nějaké národní 

kuchyně, či prostě společná večeře s představiteli některé menšiny. 

▪ Velmi obohacující může být beseda s představiteli nějaké menšiny, která nám pomůže pochopit, 

jak život v naší obci může zcela odlišně vidět někdo, kdo patří k jiné skupině. 

 

Další možnosti jsou podrobněji popsané v článku Akce připravované pro letošní rok v brožuře 

a na českých stránkách Mezinárodních dnů proti rasismu: protirasismu.e-cirkev.cz/. 
 

V různých aktivitách Vás rádi podle svých možností podpoříme, částečně je to možné i finančně. 

Pokud byste plánovali nějakou akci, ozvěte se prosíme ve věcech finančních nejdříve Evě 

Balcarové, v těch ostatních Mikuláši Vymětalovi. 
 

Rádi bychom Vám také připomněli celocírkevní aktivity v této věci – studentskou literární soutěž 

Nestůj stranou a parlamentní seminář stejného jména, který se bude konat v Senátu ČR zřejmě 

v dubnu 2023. 

 

Milé sestry a bratři, přejeme Vám i Vašim sborům Boží požehnání do všech dnů roku 2023 

a těšíme se na zprávy od Vás! 

 

 

Srdečně Vaši 

 

Eva Balcarová, koordinátorka Mezinárodních dnů proti rasismu v ČR (Eva_Balcarova@seznam.cz)  

a Mikuláš Vymětal, farář pro menšiny (mikulas.vymetal@seznam.cz) 
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