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V Praze, dne 12. dubna 2010

Milí přátelé v Ježíši Kristu, sestry a bratři,

jménem členských církví sdružených v Ekumenické radě církví v ČR přijměte od nás, ve chvíli 
nesmírného smutku nad úmrtím vašeho pana prezidenta, jeho manželky, vojenských kaplanů, duchov-
ních a dalších významných osobností politického a kulturního života, hlubokou účast na Vašem zár-
mutku. Modlíme se v těchto dnech nejen za pozůstalé této tragické události, ale také za Boží pomoc a 
posilu pro celý polský národ. Vyprošujeme také pro vás zmocnění a  Boží posilu, abyste mohli být 
v těchto dnech povzbuzením a nadějí mnohým. Věříme, že právě v takto těžkém obdobím kterým pro-
cházíte, se může projevit síla víry v Boží milosrdenství a pomoc.
 
Ať sám Bůh je vaší silou a nadějí.

Za Ekumenickou radu církví v ČR,
Ing. Daniel Fajfr, místopředseda
Mgr. Sandra Zálabová, vedoucí tajemnice

členské církve ERC v ČR: Apoštolská církev, Bratrská jednota baptistů, Církev bratrská, Církev česko-
slovenská husitská, Českobratrská církev evangelická, Evangelická církev augsburského vyznání v ČR, 
Evangelická církev metodistická, Jednota bratrská, Pravoslavná církev v Českých zemích a na Sloven-
sku, Slezská církev evangelická a.v., Starokatolická církev
pozorovatelé: Církev adventistů sedmého dne, Federace židovských obcí

 

Dear brothers and sisters in our Lord, Jesus Christ,

on behalf of member churches of Ecumenical Council of Churches in the Czech Republic, we would like 
to say, in this time of deep sorrow caused by the tragedy near Smolensk, where your president, Mr. Lech 
Kaczynski, his wife Maria, army chaplans, priests, members of government and persons active in polish 
cultural life died, that we feel deep attendance on your sorrow and on this tragedy. We pray in these 
days not just for the families left here, but also for the God's help and relief for whole Polish nation. We 
also impetrate God's relief for you, that you yourself could be countenance and hope for the others in 
these days. We trust, that in such time like this, the power of hope and faith in God's mercy and grace 
can prove. 

Let God be your power and hope!

On behalf of Ecumenical Council of Churches in the Czech Republic,
Daniel Fajfr, vicepresident 
Sandra Zalabova, general secretary

member churches: The Apostolic Church, Unity of the Brethren Baptists, Brethren Church, The Czecho-
slovak Hussite Church, The Evangelical Church of Czech Brethren, The Evangelical Church of Augsburg 
Confession in the Czech Republic, The Evangelical Methodist Church, The Moravian Church, The Or-
thodox Church in Czech lands and Slovak, The Silesian Evangelical Church of Augsburg Confession, 
The Old Catholic Church
observers: The Church of Seventh-Day Adventists, Federation of the Jewish Communities 
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