
Evangelický audioarchiv - poslouchejte a sdílejte! 

Milé sestry a bratři, 
jak už asi víte, spustili jsme v době krize na jaře evangelický audioarchiv, ve kterém lidé najdou 
stovky úvah, písní zpívaných či jen jako doprovod, načtené knihy a další nahrávky. Jsme rádi, že 
je lidé poslouchají i nadále a neustále pokračujeme v nové produkci. 
V minulých dnech jsme původní odkaz audioarchivu, který obsahoval v adrese místo našeho 
názvu čísla, předělali tak, aby byl kratší a lépe vyhledatelný. Nová konečná adresa celého 
archivu je https://soundcloud.com/ecirkev. Prosíme, pokud je to možné, dejte na své sborové 
stránky tento nový odkaz. Na něm si lidé mohou celý archiv projít a dál sledovat. 
Součástí archivu jsou i pravidelné biblické úvahy, které vydáváme každou středu – ty najdete 
buď v archivu, nebo zjednodušeně na adrese https://www.e-cirkev.cz/slovo. Zde odkazujeme 
přímo na článek na stránkách e-cirkev.cz, kde je pohromadě  všech dosavadních 116 úvah 
rozdělených podle období (Slovo na doma – denní úvahy v období březen - červen 2020, Slovo 
na prázdniny - prázdninové týdenní úvahy a od září znovu Slovo na týden – týdenní úvahy.) 
Denní frekvenci úvah plánujeme znovu v adventním a postním období, jinak budeme v roce 
vydávat úvahy týdně. 
Kromě internetové platformy pro audioarchiv Soundcloud (odkaz je výše) jsou vybrané nahrávky 
k poslechu také na velmi oblíbené platformě Spotify (odkaz 
je https://open.spotify.com/show/3n76HdZ6y3dVXBoimegyfi) a pro uživatele zařízení Apple je 
možné archiv nalézt i v aplikaci Apple Podcast 
na https://podcasts.apple.com/cz/podcast/%C4%8Deskobratrsk%C3%A1-c%C3%ADrkev-
evangelick%C3%A1/id1504968426 
Každé pondělí zároveň vydáváme na webu a sociálních sítích modlitby připravené laickými 
členy církve – odkaz na ně je https://www.e-cirkev.cz/modlitba. Všechno nové pak prezentujeme 
na naší facebookové stránce - https://www.facebook.com/Ecirkev/, kde se snažíme takřka 
denně informovat o dění v ČCE. 
Vím, že to je pro vás dnes ode mě trochu „odkazová smršť“, rádi bychom však, aby se archiv 
dostal k co nejširšímu množství lidí ve sborech. Budeme proto rádi, když nám pomůžete odkazy 
šířit a sdílet. 
Na závěr jedna velká prosba: Připravujete-li ve sborech sami jakékoliv audionahrávky, rádi je 
v audioarchivu zveřejníme – velmi o ně stojíme, naším cílem je mít jeden velký archiv pro ČCE. 
Pokud máte i nějaké historické nahrávky, rádi je též zahrneme a zpřístupníme dalším lidem. 
Budu rád za jakékoliv reakce. V případě, že nebudete věcem z mailu rozumět, určitě se na mě 
obraťte, rád vše doplním či vysvětlím. 
A mnohokrát děkujeme všem, kteří přispívají úvahami, modlitbami, písněmi a jiným. 
  
S pozdravem, 

  

Martin Balcar 
PR a komunikace  
Českobratrská církev evangelická 
  
+420 739 244 747 
balcar@e-cirkev.cz 
www.e-cirkev.cz 
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