Česká televize připravila v době karanténních omezení přímé přenosy bohoslužeb
V mimořádné situaci pandemie COVID-19 zareagovala televize veřejné služby na potřeby těch, kteří
nemohou navštěvovat pravidelné bohoslužby a připravila mimořádné přímé přenosy. Na tom, jak
budou přenosy rozděleny mezi jednotlivé denominace a odkud se uskuteční, proběhla rychlá
konstruktivní dohoda s Českou biskupskou konferencí a s nekatolickými církvemi sdruženými v
Ekumenické radě církví v ČR.
Nedělní 45 minutové bohoslužby budou z produkčních důvodů vysílány z jediného místa, a to z
Komunitního centra Matky Terezy v Praze Hájích. Začátky bohoslužeb budou jednotné, a to v 10
hodin. Neděle 22. března a 5. dubna (Květná neděle) bude vysílána katolická mše, 29. března pak
bohoslužba, které bude předsedat synodní senior Českobratrské církve evangelické a předseda ERC
Daniel Ženatý. Bohoslužby nebudou otevřeny veřejnosti. Účast při nich přijali ale i někteří umělci –
hned úvodní přenos tak například doprovodí písničkář Pavel Helan.
Rovněž tak na rozdělení přenosů v průběhu velikonočních svátků proběhla rychlá dohoda mezi ČBK,
ERC a ČT.
Zelený čtvrtek (9. dubna) odvysílá přenos brněnské studio České televize, konkrétně od 17:30 hodin
65 minutový přenos mše z římskokatolického kostela sv. Jakuba v Brně.
Velký pátek (10. dubna) patří již tradičně na obrazovkách České televize přenosům z nekatolických
církví a nejinak tomu bude i letos. Hodinový přenos je připraven z Farního sboru Českobratrské církve
evangelické v Praze 10 Strašnicích a začíná úderem desáté hodiny dopolední.
Bílá sobota (11. dubna): Nejdelším z mimořádných bohoslužebných přenosů bude přímý přenos
římskokatolické velikonoční vigilie, která začne o půl deváté večer a bude trvat dvě hodiny.
Boží hod (12. dubna): Hodinový přímý přenos slavnosti Vzkříšení Páně připravuje Česká televize z
kostela sv. Václava na Zderaze v Praze, ve kterém se schází věřící Církve československé husitské.
Slavnostní bohoslužbě bude předsedat patriarcha této církve Tomáš Butta.
Všechny bohoslužebné přenosy si mohou diváci naladit na 2. programu ČT!

