
Obec křesťanů — hnutí za náboženskou obnovu

Oznamovatel 126
červenec ― srpen ― září 2016
Všechny bohoslužby a ostatní pořady Obce křesťanů jsou otevřeny všem bez rozdílu 
církevní příslušnosti a náboženského přesvědčení. Jsou určeny lidem, kteří hledají 
svobodný náboženský život v křesťanském společenství. Chtějí oslovit jejich srdce 
a rozum a podnítit vůli k vědomému konání.

Milí přátelé,

léto a začátek podzimu jsou časem, kdy nám příroda více než kdy jindy nabízí své 
dary a nás to táhne ven – doslova za hranice všedních dnů. Mnozí z nás se v letních 
měsících stanou na čas dobrovolnými migranty, kteří jinde než tam, kde žijí, hledají 
místo pro odpočinek a načerpání nových sil. Mnozí navíc dovolenou stráví v kempech, 
které se na první pohled nápadně podobají slumům v nejchudších částech světa. 
A aby toho nebylo málo, potkají se jistě i letos dobrovolní „dovolenkoví“ migranti 
na břehu Středozemního moře s těmi, kdo přes toto moře přicházejí v naději, že 
za ním najdou lepší místo pro život. V takových okamžicích se vždy znovu v malém 
i ve velkém rozhoduje o tom, zda dojde ke střetu kultur či k lidskému setkání. Nejde 
o to, abychom vzniklou situaci anebo sebe navzájem nějakým způsobem povrchně 
morálně odsuzovali. Mnohem důležitější je, abychom se snažili porozumět složitým 
souvislostem a rozmanitosti světa, ve kterém žijeme. 
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Na začátku léta slavíme svátek a na něj navazující sváteční dobu Jana Křtitele, jehož 
hlas vyzývající ke změně smýšlení a vnitřnímu obrácení zní nad lidstvem už téměř 
dva tisíce let. Těsně po konci léta, na začátku podzimu, slavíme svátek a sváteční 
dobu archanděla Michaela, který přemáhá dračí síly ve světě i v nás. Od Jana Křtitele 
k archandělu Michaelovi můžeme kráčet po cestě, na které se z poznání rodí sebe-
poznání a odvaha. V čase, kdy řada z nás na čas opouští společenství, ve kterých 
žijeme a pracujeme a ve kterých nalézáme vnitřní oporu a kdy se i sborový život Obce 
křesťanů ve vnějším smyslu utlumuje, vrcholí v těchto dvou svátcích křesťanský rok. 
S Janem se vydáváme na cestu a je jen na nás, co všechno a také koho vezmeme 
sebou. Na prázdninových cestách si můžeme silněji než jindy uvědomit, kde se cítíme 
vnitřně doma a co je pro nás důležité. Jan nás vede do samoty sebepoznání a archanděl 
Michael v jistém smyslu čeká, co si z našich cest přineseme a jak se před jeho tváří opět 
shromáždíme – pohlíží na nás s nadějí a čeká, zda v nás zazáří poznání, že skrze Krista 
je jen jeden svět a jedno lidstvo.

Aby všechny naše vnější cesty byly stále více i cestami vnitřními a abychom se v září 
opět setkali posíleni a odhodláni Vám srdečně přeje

Tomáš Boněk

NEPŘEHLÉDNĚTE

V pátek 12. srpna oslaví ve Vídni 100. narozeniny paní Gertrude Lawatschek.  
Paní Lawatschek vyrůstala a žila před 2. světovou válkou v pražském sboru Obce 
křesťanů a i po nuceném odchodu do Rakouska zůstávala v kontaktu s farářem 
Josefem Adamcem a dalšími přáteli. Dodnes se s naším sborem a s milovanou  
Prahou cítí být niterně spojena. Do Vídně pošleme naše srdečné blahopřání.

V průběhu září budou zahájeny práce na opravě mozaiky a části fasády našeho 
Modrého domu v Praze Na Špejcharu. Bude opravována celá průčelní fasáda (směrem 
do ulice) a také část západní fasády, ve které je umístěn hlavní vchod do domu. Bude 
nutné v těchto místech postavit lešení. Prosíme proto všechny návštěvníky, 
zejména rodiče s dětmi, o zvýšenou opatrnost v období oprav! Tato první 
fáze obnovy fasády by měla být hotova v průběhu listopadu 2016. Více na str. 7.

Chcete-li se v době podzimních prázdnin 26. – 30. října 2016 zúčastnit Rodinného 
pobytu Obce křesťanů ve Fořtu v Podkrkonoší, ozvěte se Stanislavě Veselkové.

VÍTE, ŽE…

… Obec křesťanů nedostává žádný příspěvek od státu, ani nedostane nic v rámci  
tzv. církevních restitucí a že žije pouze z toho, co dostane od svých členů a příznivců?
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Praha (sborový dům Obce křesťanů, Na Špejcharu 3, Praha 7)

Pravidelné bohoslužby během letních prázdnin

Obřad posvěcení člověka neděle (s kázáním) 10.30 
pátek 7.00

Ve středu 10. 8. se v rámci konference „K pramenům zdraví“ v Českém Krumlově 
bude v 8.30 konat obřad s kázáním. Bližší informace u Tomáše Boňka.

Nedělní obřad pro děti se během letních prázdnin koná jen po předchozí 
domluvě s farářem.

Pravidelné bohoslužby od 1. září

Obřad posvěcení člověka neděle (s kázáním) 10.30
úterý – koná se pouze po domluvě 7.00 
středa 10.00
pátek 7.00
sobota (v jiných jazycích) 8.00 
3. 9. slovensky, 10. 9. německy, 17. 9. estonsky, 
24. 9. anglicky, 1. 10. slovensky

Nedělní obřad pro děti 

Další program navazuje během 
dětské neděle 18. 9. 
Více informací na str. 11  
a u farářů.

každou neděli 9.30

Nešpory  
(večerní bohoslužba s kázáním, 
zpravidla první středu v měsíci)

7. 9. středa 18.00
5. 10. středa 18.00

Sváteční bohoslužby

Obřad ve svátek 
Jana Křtitele

24. 6. pátek (s kázáním) 7.00

Obřad ve svátek 
archanděla Michaela

29. 9. čtvrtek (s kázáním) 10.30
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Přehled pořadů

DOBA JANA KŘTITELE (OD 24. ČERVNA DO 23. ČERVENCE)

24. června  
pátek 7.00

Sváteční Svatojánský obřad s kázáním

25. června  
sobota

Svatojánský výlet do Příbrami
celodenní výprava pro velké i malé, více na nástěnce 
a u Stanislavy Veselkové

26. června  
neděle 
14.00 – (20.00)

Doprovázení bližních v posledním období 
života, komunikace, vcítění, opora a trochu 
více o tom, co bude s duší potom
vede Karel Funk, spisovatel, lektor v oblasti thanatologie 
a duchovního provázení, úvodní slovo Tomáš Boněk

MEZIDOBÍ (OD 24. ČERVENCE DO 28. ZÁŘÍ)

2. – 3. září  
pátek – sobota

„Barvy jsou duší světa“
O působení barev na lidskou duši. Praktické studie vnímání 
barev. Vede Brigitte Pütz. Seminář bude tlumočen do 
češtiny. Více na str. 6 – 7

7. září 
středa 18.00
poté od 19.00

Nešpory 
„Přátelství s Bohem a cesty osudu“
jednání Rady pražského sboru Obce křesťanů 
hosté jsou srdečně zváni

9. září  
pátek 17.00

Jednání Rady Obce křesťanů v ČR 
hosté jsou srdečně zváni

DOBA ARCHANDĚLA MICHAELA (OD 29. ZÁŘÍ DO 29. ŘÍJNA)

29. září  
čtvrtek 10.30

Sváteční Michaelský obřad s kázáním

2. října 
neděle 17.00

Vernisáž výstavy obrazů ak. mal. Víta Vejražky 
a jeho syna Jakuba Vejražky 
více na str. 6

5. října 
středa 18.00
poté od 19.00

Nešpory 
„Michaelská doba“
jednání Rady pražského sboru Obce křesťanů 
hosté jsou srdečně zváni
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Pravidelné skupiny

Nový zákon –  
Zjevení sv. Jana 
(Tomáš Boněk)

středa 17.00 suterén 
(o prázdninách se nekoná, po prázdninách začne  
opět 14. 9., nebude 28. 9.)

Úvod do duchovních 
cvičení (Virve Eigo)

zpravidla 1. úterý v měsíci, od 20.00 v předkaplí 
(termíny konání: 5. 7., v srpnu se nekoná, 6. 9.)

Aktuality z církevních 
dějin  
(Milan Horák)

cca jednou měsíčně v pátek ve 20.00 
na Barrandově ― Pivcova 944, zvonit na Sirotkovy
o prázdninách se nekoná 
9. 9. Spor o původ Svatého ducha

Pěvecký sbor 
(Karel Dolista, 603 964 009 
a Jana Šťastná)

úterý 18.00 galerie 
(poslední zkouška před prázdninami 21. 6., 
první zkouška po prázdninách 13. 9.)

Dámský klub 
(Stanislava Veselková)

jednou měsíčně v 19.30 v suterénu 
(termíny konání: 13. 7., v srpnu se nekoná, 13. 9.)

Milovníci 
filmového umění 
(Stanislava Veselková)

termíny nepravidelné dle domluvy účastníků skupiny 
(chcete-li se přidat, ozvěte se)

O textu obřadu 
posvěcení člověka 
(Tomáš Boněk, Virve Eigo, 
Stanislava Veselková)

jednou až dvakrát měsíčně v 18.30 v kapli 
(o prázdninách se nekoná, 
termíny konání: 14. 9., 21. 9.)

(Změny termínů a místností vyhrazeny.)

Další iniciativy v Modrém domě

Cesty za sebe-poznáním

Otevřený kulturně-společenský klub pro výlety za hranice prostoru a času, 
k pramenům vody živé. Vede Tomáš Adamec, 777 659 085. 
V červenci a srpnu se setkání nekonají. Datum první poprázdninové schůzky bude 
zveřejněno na elektronickém fóru a na www.cestyzasebepoznanim.cz

Rodinný klub Setkávání

Přes prázdniny Setkávání spí. Začneme ve Včeličce opět od září a v Klubíčku od října. 
Bližší info na www.setkavani.cz

— 5 —



Galerie Josefa Adamce
Výstavu ilustrací Alexandry Švolíkové můžete shlédnout do 30. června, vždy 
v neděli 12 – 16 a středu 14 – 18 hodin. Po prázdninách od 2. října do 6. listopadu 
uvidíte výstavu obrazů ak. mal. Víta Vejražky a jeho syna Jakuba Vejražky.  
Vernisáž se uskuteční v neděli 2. října v 17 hodin. Otevřeno bude vždy v neděli  
12 – 15 a středu 14 – 18 hodin. Více najdete na www.gja.cz

Co je u nás nového

Koncepční skupina pro Modrý dům pokračuje

Skupina pokračuje v mapování potřeb, které plynou z činností a aktivit probíhajících 
v Modrém domě. Téměř každý den se v něm něco děje a obvykle je skupinami 
i jednotlivci naplněn od suterénu až po ateliér. Takové vytížení s sebou samozřejmě 
nese opotřebování, případně se ukazuje, že už je něco zastaralé a nevyhovující. 
Každý, kdo se musí starat o svůj dům, jistě potvrdí, že je třeba stále dělat nějaké  
úpravy a opravy, aby dům byl v kondici. Náš Modrý dům je sice krásný, ale už toho 
hodně pamatuje. A my chceme, aby Modrý dům v kondici byl. To je náš cíl. Kromě 
sepsání potřeb nejdůležitějších oprav také chceme posoudit, jak jsou jednotlivé 
místnosti a prostory využívány a zda by se v tom nedalo něco zlepšit, neboť Modrý  
dům nelze nafouknout. To je náš další cíl – efektivněji využívat stávající prostory. 
V pondělí 9. května, kdy jsme se sešli již popáté, byly na pořadu venkovní prostory. 
Věřte, že toho je ještě dost, co by šlo změnit tak, aby například vstup do našeho domu  
svou důstojností a vzhledem odpovídal úkolu, jaký na tomto světě Obec křesťanů má.  
Zápisy ze schůzek jsou v rukou PhDr. Evy Tylové a akad. arch. Oldřicha Hozmana.  
Kdybyste se někdo chtěl ke skupině připojit, budeme rádi. Obraťte se prosím  
v takovém případě na některého z farářů. 

Za koncepční skupinu Eva Tylová

Dvoudenní seminář s Brigitte Pütz „Barvy jsou duší světa“ 
(s přihlédnutím k potřebám našeho Modrého domu)

V prvním zářijovém víkendu 2. – 3. září se chceme společně zamyslet nad působením 
barev na lidskou duši a poté si v praktických studiích své vnímání barev procvičit. 
V pátek odpoledne začátek v 17 hodin: Goethův kruh barev a akvarelová studie, 
v sobotu od 9 hodin: škály barev pro výmalbu stěn. 
„Barvy jsou duší světa“ – když slyšíme tuto myšlenku Rudolfa Steinera, vzpomeneme 
si na ranní průpověď waldorfské školy, v níž se říká: hledím do světa..., později: 
hledím do duše a ve třetí části průpovědi: Duch Boží tká ve světle Slunce i duše. Jsme 
tedy vybízeni k opětovnému překonání štěpícího rozdělení na já a svět a k volnímu 
spojování se naší duše vědomé s kosmem. Jsme barvou v takové míře, v jaké jsme 
duší. V knize Theosofie v kapitole „O myšlenkových formách a lidské auře“ nalezneme 
obšírnější popis, jak to vidí jasnozřivý Rudolf Steiner. Když zakládal první waldorfskou 
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školu, dal jednoznačné pokyny pro jednotlivé věkové stupně a k nim náležející barvy: 
Prostředí pro žáky má utvářet schrána podporující to, čím dotyční žáci ve svém vývoji 
právě jsou. V prostorách pro jednotlivé odborné předměty tvoří barva „auru“ činnosti, 
která tam probíhá. V tomto byl Rudolf Steiner naprosto jednoznačný. „Barva se má 
ukázat a plně projevit“: červená má být červenou, nikoli červenavou. Modrá má být 
modrou, nikoli modravou a jemná barva broskvového květu se má uplatnit tam, kde to 
vyžaduje v onom místě provozovaná činnost, světelné podmínky nebo povaha prostoru. 
Za pomoci těchto Steinerových pokynů se dá snadno vypracovat obecná psychologie 
barev. Chcete-li se semináře zúčastnit, přihlaste se Karlu Dolistovi.

Z Rady Obce křesťanů v ČR

Nové složení Rady

Tak jako se s určitou nutností obměňují buňky našeho těla, aby dále žilo, aniž by 
nastalo přerušení života a mohlo nést skrze duši ducha, tak také nazrál čas k tomu, 
aby se obměnily buňky těla Rady Obce křesťanů, aby také ono mohlo bez přerušení žít 
a nést svého ducha. Místo, které nalezli noví členové ROK po svém zvolení, bylo pečlivě 
a láskyplně připraveno obětavou prací těch, kteří po dlouholeté práci z Rady odešli. 
Jsou to: Markéta Bittnerová, Michaela Glosová, Jaroslav Plocek, Helena Reichertová 
a Zdeněk Tenora. Na Výročním shromáždění Obce křesťanů 10. dubna 2016 byla  
zvolena nová Rada v tomto složení: Johanka Černohorská, Ludmila Geryšerová, 
Jana Hnitková, Eva Lánská, Věra Anna Libichová, Pavel Vosáhlo a Oldřich Živný. 
Předsednictví po Jaroslavu Plockovi převzala Věra Anna Libichová. Členy Rady jsou 
i nadále také faráři. Těšíme se na Vaše podněty, rady a připomínky. Věříme, že se  
nám podaří pokračovat v započaté práci, aby se nám společně dařilo naplňovat cíl  
láskyplného křesťanského společenství.

Za Radu Obce křesťanů Oldřich Živný a Věra Libichová

Oprava mozaiky a části fasády začne během září

Milí přátelé, dlouho diskutovaná oprava mozaiky a fasády našeho Modrého domu 
přechází nyní ze světa idejí k nám do hmotného světa. Však už také pro to nějaký čas 
podnikáme patřičné kroky. Ve výběrovém řízení byla zvolena firma Stasypro cz. Oprava 
je rozdělena do dvou etap. První bude zahájena v září a jsme schopni ji financovat díky 
vašim příspěvkům do interní sbírky (téměř 186 tis. Kč), daru sborů Obce křesťanů 
z našeho regionu (270 tis. Kč) a výtěžku ze dvou koncertů, které po návštěvě v Modrém 
domě uspořádali ve své Obci v Basileji švýcarští přátelé (téměř 45 tis. Kč). Druhou etapu 
naplánovanou na příští rok po Velikonocích budeme moci realizovat, pokud se nám 
podaří získat grant od Magistrátu hl. m. Prahy. O ten požádáme v listopadu. 

Rádi byste ještě finančně přispěli na opravu fasády? Stále můžete. Obraťte se na naše 
faráře. Budeme velmi potěšeni.

Za Radu Obce křesťanů Věra Libichová
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Setkávání v újezdních sborech

Brno
v prostorách Waldorfské základní školy, Plovdivská 8, Brno-Žabovřesky

První nedělní setkání po prázdninách se bude konat v říjnu.

Odpovědný farář: Tomáš Boněk 
Kontaktní osoba: Zdeněk Tenora, Křepice 79, 691 65, zdenek.tenora@seznam.cz, 
tel. 605 985 200.  
Pro přípravu a konání setkání hledáme pomocníky. Pokud byste byli ochotni pomoci, 
dejte prosím vědět Zdeňku Tenorovi.

Olomouc
v husitském kostele, Frajtovo nám. (nedělní obřady a vyučování náboženství) 
a v prostorách Nadačního fondu OKNO, Dolní náměstí 38 (besedy a vyprávění)

26. června 
neděle

10.30
11.40
12.00
14.00

Obřad posvěcení člověka (slovensky)
Nedělní obřad pro děti
vyučování náboženství pro děti
Obrazy a příběhy z Pobaltí 
(vyprávění Milana Horáka o pobaltských 
zemích a o jeho kněžské činnosti v estonské, 
lotyšské a litevské Obci křesťanů)

11. září 
neděle

10.30
11.40
12.00
14.00

Obřad posvěcení člověka
Nedělní obřad pro děti
vyučování náboženství pro děti
Doprovodná duchovní cvičení 
(tematická beseda s Virve Eigo)

Odpovědná farářka: Virve Eigo 
Kontaktní osoba: Helena Chromčáková, Toveř 13, 783 16 Dolany u Olomouce, 
helena.chromcakova@atlas.cz, tel. 736 777 831.  
Pro přípravu a konání setkání hledáme pomocníky. Pokud byste byli ochotni pomoci, 
dejte prosím vědět Heleně Chromčákové.
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Pardubice
v budově školní družiny Gorkého 1981

Během letních prázdnin se nedělní setkání nekonají.

11. září 
neděle

10.00
11.10
11.30
poté

Obřad posvěcení člověka
Nedělní obřad pro děti
Biblické vyprávění pro děti
společný oběd

Další nedělní setkání jsou plánována na 16. října, 6. listopadu a 11. prosince. 
Termíny přednášek a vánočního setkání budou domluveny po letních prázdninách.

Případné změny nebo doplňky programu se dozvíte na naší webové stránce, ale 
můžete také Milanu Horákovi sdělit svou emailovou adresu a být o naší činnosti 
aktuálně informováni emailem.

Pro přípravu a konání našich setkání potřebujeme pokaždé řadu pomocníků, 
od chystání oltáře a bohoslužebných rouch až po hlídání dětí a vaření společného 
oběda. Pokud byste mohli a byli ochotni s něčím pomoci, dejte prosím vědět 
Jakubu Neubauerovi, který Vám zašle úplný seznam potřebných úkolů.

Odpovědný farář: Milan Horák 
Kontaktní osoby: Elisabeth a Lukáš Dostalovi, tel. 466 335 102, adresa: Terezy 
Novákové 1928/33, 530 02 Pardubice. Jakub Neubauer, jakub.neubauer@gmail.com 
web: pardubice.obec-krestanu.cz

Příbram
v prostorách Waldorfské školy Příbram, Hornická 327

25. června 
sobota

9.30
10.00
10.30

poté
poté

vyučování náboženství
Nedělní obřad pro děti
Obřad posvěcení člověka
malé občerstvení a rozhovor
návštěva Hornického skanzenu Březové 
Hory se skupinou z pražského sboru

První sobotní setkání po prázdninách se bude konat v říjnu.

Odpovědný farář: Tomáš Boněk.  
Kontaktní osoby: Josef a Eva Lánských, lanska@volny.cz, tel. 602 866 434.  
Pro přípravu a konání setkání hledáme pomocníky. Pokud byste byli ochotni pomoci, 
dejte prosím vědět Josefovi a Evě Lánských.
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Zprávy

Kurz živého přednášení

Milí přátelé, od října 2015 do května 2016 jsme v prostorách Obce křesťanů pořádali 
Kurz živého přednášení. Začalo celkem 38 účastníků, pro které jsme připravili 
3 teoretické části pod vedením Tomáše Boňka, jenž nám představil zásady přednášení 
podle Rudolfa Steinera (GA 338 a 339). Letos jsme pokračovali 3 lekcemi rétoriky 
společně s Alfredem Strejčkem a zároveň 5 praktickými cvičeními, během kterých 
měl každý účastník přednést svůj referát. V květnu náš kurz vyvrcholil 3 slavnostními 
konferencemi již v Anthroposofické společnosti, kde zaznělo od účastníků kurzu 
22 přednášek před veřejností. Jedním z poznatků kurzu je, že vytvoření vnitřního 
prostoru přednášky spočívá v tom, zda máme opravdový zájem o druhé a zda máme 
rádi či přímo milujeme téma, o kterém hovoříme. Chceme proto všem poděkovat 
za účast, přízeň i úsilí. Společně s účastníky kurzu jsme dokázali vytvořit prostor 
i pro sebe navzájem, díky kterému jsme mohli vnitřně růst, objevovat nové  
skutečnosti i podpořit druhé. Více se dozvíte na www.kurzzivehoprednaseni.cz

Za tvůrčí tým K3K při pracovní skupině Sociální trojčlennosti Praha 
David Šeterle

Jak dostávat aktuální informace

Ne všechno se dá naplánovat s tříměsíčním předstihem a častěji Oznamovatel 
vydávat nezvládneme. Zprávy o pohřbech a zádušních obřadech, změny či zrušení již 
oznámených akcí najdete na fyzické nástěnce v pražském sborovém domě, ale také 
v elektronickém informačním fóru Obce křesťanů. Do fóra se lze přihlásit zasláním 
prázdného mailu na adresu: obec-krestanu-subscribe@yahoogroups.com   
Až Vám přijde potvrzovací mail v angličtině, klikněte na Odpovědět (Reply) a beze 
změny odešlete. Od té chvíle začnete dostávat maily poslané do fóra jinými účastníky. 
Sami můžete posílat zprávy ostatním účastníkům tak, že je pošlete na mailovou  
adresu:obec-krestanu@yahoogroups.com Do fóra nelze posílat přílohy,  
automat je z bezpečnostních důvodů odstraňuje. Doporučujeme text přílohy  
zkopírovat do mailu nebo dát odkaz na web.
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Jiné

Vyučování náboženství probíhá v rámci dětských nedělí, na něž můžete přijít 
se svými dětmi bez předchozího ohlášení. V 1. pololetí školního roku 2016/2017 budou 
dětské neděle ve dnech 18. září, 16. října, 13. listopadu a 11. prosince. Začínají 
vždy v 9.30 úvodním vyprávěním a nedělním obřadem pro děti a končí kolem půl třetí. 
Součástí je společný oběd. Bližší informace podá kterýkoliv farář.

Přípravu na konfirmaci v roce 2016/2017 vede farář Tomáš Boněk. Konfirmace 
proběhne na Velikonoční pondělí 17. dubna 2017.

Jednání Rady pražského sboru OK se koná 7. září a 5. října, vždy od 19 hodin. 
Jednání Rady OK v ČR se koná 9. září v 17 hodin.

Kruh mládeže se chystá od září pracovat na vybraném umělecko-sociálním projektu. 
Všichni zájemci od 15 do 27 let jsou v kruhu vítáni. Chcete-li se připojit, kontaktujte 
Stanislavu Veselkovou.

Osobní rozhovory s faráři a zpovědi jsou možné v libovolnou volnou hodinu 
po předchozí domluvě.

Našich akcí se může účastnit každý, avšak jsme vděčni za každého, kdo se rozhodne 
stát členem Obce křesťanů, nebo se aspoň připojí k našim pravidelným přispěvate-
lům. Více informací Vám rád podá kdokoli z našich farářů nebo členů Rady Obce 
křesťanů.

Pro konání bohoslužeb potřebujeme i ministranty. Ministrovat může každý, 
kdo rád chodí na obřady. Není to těžké a rádi Vás to naučíme. Jste-li ochotni nám 
pomáhat na tomto poli, obraťte se prosím na některého z farářů.

Letní odpovědnost farářů
1. – 7. července
8. – 23. července
24. července – 5. srpna
6. – 22. srpna
23. – 24. srpna
25. – 31. srpna

Virve Eigo (případně Milan Horák)
Stanislava Veselková
Virve Eigo (případně Milan Horák)
Frank Peschel (f.peschel@gmx.net, 739 502 313)
Tomáš Boněk
Virve Eigo (případně Milan Horák)

Nepřítomnosti
Tomáš Boněk
Karel Dolista
Virve Eigo

26. září – 1. října 
1. – 18. července
19. – 26. září
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Sborový dům a kaple svatého Jana v Praze
Obec křesťanů, Na Špejcharu 3, 170 00 Praha 7 
obec-krestanu@volny.cz 
www.obeckrestanu.cz 
facebook.com/obeckrestanu

Ubytování a technické záležitosti: 
Karel Dolista, 233 325 317, dolista.karel@volny.cz

Adresy a kontakty v dalších městech
jsou uvedeny přímo u programu činnosti v dotyčném městě

Faráři
– v Praze 
Tomáš Boněk, tel. 233 313 211, 723 164 793, tomas.bonek@seznam.cz 
Virve Eigo, tel. 233 320 230, virve@volny.cz 
Stanislava Veselková, tel. 723 799 904, 233 322 150, stanislava.veselkova@gmail.com

– v Brně 
Tomáš Boněk, tel. 233 313 211, 723 164 793, tomas.bonek@seznam.cz

– v Olomouci 
Virve Eigo, tel. 233 320 230, virve@volny.cz

– v Pardubicích 
Milan Horák, tel. 233 320 230, milan.m.horak@volny.cz

– v Příbrami 
Tomáš Boněk, tel. 233 313 211, 723 164 793, tomas.bonek@seznam.cz

Poštovní adresa platná pro všechny faráře:  
Obec křesťanů, Na Špejcharu 3, 170 00 Praha 7

Předsedkyně Rady Obce křesťanů
Věra Anna Libichová, tel. 602 112 245, vera.libichova@email.cz

Vydává Obec křesťanů v České republice, Na Špejcharu 3, 170 00 Praha 7, 
www.obec-krestanu.cz, facebook.com/obeckrestanu. Za redakci a zlom odpovídá 
Stanislava Veselková, na kterou můžete směřovat připomínky a náměty.  
Uzávěrka tohoto čísla: 21. června 2016

Bankovní spojení: 
korunový účet v Česku 2700283389 / 2010 (Fio banka) 
eurový účet na Slovensku 2900283391 / 8330 (Fio banka)
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