Obec křesťanů — hnutí za náboženskou obnovu

Oznamovatel130
červenec ― srpen ― září 2017

Milí přátelé,
tento Oznamovatel vychází na konci školního roku, těsně před letními prázdninami.
Většina z nás má za sebou týdny, kdy jsme se pro množství zevních úkolů ani
nezvládali ohlédnout – studenti zkouškové období, učitelé závěrečná vystoupení
a psaní vysvědčení po nocích, leckdo organizační zmatky ve firmě před letní
pracovní prolukou… A nyní přicházejí dovolené a prázdniny.
Ponejprv je to úleva, když se najednou na člověka přestanou sypat další a další zevní
úkoly. Často nás ovšem „prázdno“, které se před námi otevřelo, tak trochu vyděsí.
Dosud nám úkoly přicházely zvenčí, nemuseli jsme, ba ani jsme nemohli si vymýšlet,
co bychom dělali raději. Ona vůle, která nás úkolovala zvenčí, ovšem nyní utichla,
a naše vlastní vůle, přemírou zevních úkolů zatlačená někam do koutka, se ještě
nevzpamatovala.

Je to trochu, jako když právě takhle začátkem léta pohlédneme do přírody kolem
sebe. Tam, kde ještě před nedávnem byla spousta květů, je nyní už jen jednolitá zeleň.
Ovšem když se podíváme zblízka do tohoto „prázdna“, všimneme si, že tam, kde
předtím byly květy, nyní tiše rostou malé zelené uzlíčky – budoucí plody.
Stejně jako rostliny kolem nás, i my potřebujeme občas takovéhle prázdno, a pokud
nám ho běh roku nedaruje sám od sebe tím, že prostě přijde dovolená nebo prázdniny,
potřebujeme si ho udělat jinak. V „prázdnu“ našeho nitra totiž tiše zraje všechno to,
co do sebe naše duše přijala při plnění všech těch zevních úkolů. Posouvá se to v našem
vědomí na své místo, dostává to svou správnou podobu, propojuje se to s dalšími
myšlenkami a podněty.
Tak se v nás postupně vzpamatovává i naše vlastní vůle. Do „prázdna“ se zprvu
nesměle, potom s potěchou a nakonec snad i s nadšením ozývají naše vlastní životní
podněty, blízké i vzdálené cíle, tužby, které můžeme naplnit.
A právě v této době roku k nám o tom promlouvají i slova obřadu od oltáře.
Prožili jsme Advent, Vánoce a Epifanii, potom Pašije, Velikonoce, Nanebevstoupení
a Letnice, a všechno to bylo plné velkého zevního dění, síly, která k nám zvenčí
proudila z událostí Božího života. A nyní dobou svatojánskou začíná – dalo by se
říci, že vlastně úplně nenápadně – druhá polovina křesťanského roku. V ní už není
podobně velkých událostí, jako je Boží narození nebo zmrtvýchvstání. Avšak o to více
je místa pro události, které budou plynout z nás. Druhá polovina křesťanského roku
nás chce vést k tomu, abychom v nastalém tichu zaslechli vlastní vnitřní hlas, abychom
v odpověď na slavné dějiny Božího života psali slavné dějiny života vlastního.
V tomto smyslu Vám hezké „prázdno“ přeje
Vaše Virve Eigo

NEPŘEHLÉDNĚTE
Rádi bychom Vás upozornili na možnost účelově vázaných darů. Více na str. 3 – 4.

VÍTE, ŽE…
… Obec křesťanů nepobírá žádný příspěvek od státu, ani nezíská nic v rámci
tzv. církevních restitucí a že žije pouze z příspěvků svých členů a příznivců?
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Radosti a starosti
Na konci cesty Modrý dům
Milí přátelé, ušli jsme již pořádný kus cesty a naše prosby byly vyslyšeny! Žádost
o grant na opravu zbylé části fasády našeho sborového domu Na Špejcharu nám
byla Zastupitelstvem Magistrátu Hl. m. Prahy dne 25. května 2017 schválena ve
výši 860 tis. Kč, což je jistě důvod k radosti! Nyní nás čeká podpis dotační smlouvy
a samotná realizace. Práce na domě začnou již létě. Přesný termín ještě neznáme,
nicméně dílo musí být kompletně hotové do 1. listopadu 2017, kdy přijde kontrola
z Magistrátu. Důležitá je také správná a kompletní dokladová dokumentace. Vytrvejme
proto v podpůrných myšlenkách, aby se nám podařilo vše zdárně dokončit.
Na této cestě je však kromě podpůrných myšlenek třeba i finanční pomoci.
Schválená částka je jen 63,5 % toho, co potřebujeme na dokončení obnovy fasády.
Z našich prostředků musíme uhradit zbylých 36,5 %, tj. cca 494 tis. Kč. Vyhlašujeme
proto novou interní sbírku. I malý obnos je významný, pokud přispěje hodně
lidí! Číslo účtu, na který můžete Vaše příspěvky posílat, je 2700283389/2010,
variabilní symbol 99999.
Už se blíží konec této cesty a na jejím konci se bude náš krásný Modrý dům skvít
novou barvou nejen na jižní (průčelní) stěně a části západní stěny (jak můžete vidět
už několik měsíců), ale i na zbývajících stěnách!
Věra Anna Libichová

Odvlhčení a oprava kanalizace
Voda je životodárná tekutina, ale jsou i případy, kdy dokáže pěkně potrápit. Bohužel
nás trápí již delší dobu. Kolem našeho Modrého domu se drží vlhkost a při deštích
nám z důvodu nefunkční kanalizace zatéká pod dům. Svépomocí jsme se pustili do
odvlhčení západní strany domu. Je ale potřeba řešit i problém s kanalizací, u níž jsme
zjistili vážné závady na několika různých místech. Situaci je nutné vyřešit ještě před
zahájením druhé fáze obnovy fasády. Nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele
těchto služeb. Finančně nás to bohužel velmi zatíží. Odhadovaná částka na odvlhčení
a opravu kanalizace je 70 až 80 tis. Kč. Členové a přátelé Obce křesťanů, prosím
pomozte a podpořte finančně tyto opravy, abychom společně zabránili vlhku neustále
se rozlézat po našem Modrém domě. Číslo účtu je stejné, jako v případě výše zmíněné
sbírky na fasádu: 2700283389/2010, variabilní symbol je však jiný: 55555.
Věra Anna Libichová

Možnost účelově vázaných darů
Obec křesťanů může svou činnost rozvíjet a budovat převážně jen z dobrovolných
příspěvků svých členů a přátel. Některé aktivity, které by naši činnost výrazně posílily,
stále není možné financovat z běžného rozpočtu. Totéž platí o zvelebování našeho
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domu nad rámec nutných oprav, anebo například o sociální výpomoci lidem v nouzi,
anebo třeba o finančně náročnějších akcích s mládeží. Rádi bychom Vás touto cestou
upozornili na možnost účelově vázaných darů. První dvě sbírky, kterou touto
cestou vyhlašujeme (a o nichž se můžete dočíst výše), se týkají dokončení opravy fasády
a odvlhčení našeho domu. Na jednotlivé aktivity či potřeby Obce křesťanů, které Vám
leží na srdci, můžete cíleně přispět kdykoliv. Bližší informace u farářů a členů Rady.
Tomáš Boněk

Chystá se
Bukurešť
Poté, co byly sbory Obce křesťanů v Rumunsku dlouhá léta navštěvovány kněžími
ze zahraničí, začnou od podzimu 2017 přímo v Bukurešti a v Kluži působit místní
farářky Monica Culda a Irmgard Hasselmann. U příležitosti tohoto nového začátku
se v Bukurešti bude 6. až 8. října konat slavnostní mezinárodní setkání. Zvažujete-li
účast, obraťte se co nejdříve – nejpozději však do 31. července – na Tomáše Boňka.
Musíme již velmi brzy koordinovat nákup letenek a domluvit další podrobnosti.

Rodinný pobyt ve Fořtu
V době podzimních prázdnich 26. – 29. října bychom chtěli opět uspořádat pobyt
pro rodiny s dětmi na biodynamickém statku Fořt v Podkrkonoší. Budeme si hrát,
tvořit, zpívat i chodit do přírody. Součástí programu bude také duchovní práce
dospělých v době, kdy bude pro děti zajištěn program. Během pobytu budeme slavit
obřad posvěcení člověka a v případě, že se zúčastní školní děti, i nedělní obřad pro
děti. Ceny bychom chtěli opět nechat nízké, aby mohli jet všichni, kdo mají zájem, ale
předpokládáme, že se účastníci do určité míry budou též podílet na organizaci pobytu.
Nápady a podněty do programu jsou vřele vítány! Máte-li o pobyt zájem, máte-li
nápad, jak přispět do společného programu, nebo chcete-li se na něco zeptat, ozvěte se
prosím Stanislavě Veselkové.

Galerie Josefa Adamce
Do středy 28. června trvá výstava Pohádky Tibetu očima českých ilustrátorů,
která přináší nevšední pohled na tibetskou kulturu prostřednictvím autorských
ilustrací tří knih. Naposledy můžete výstavu shlédnout v neděli 25. června
od 12 do 15 hodin a ve středu 28. června od 15 do 18 hodin.
V říjnu Vás velmi rádi pozveme na koncert Jaroslava Krčka, který se uskuteční
v úterý 24. 10. od 18.30 v naší kapli sv. Jana.
Více informací najdete na stránkách galerie www.gja.cz

—4—

Zprávy
Nová oblast
Na mezinárodní synodě kněží Obce křesťanů v Berlíně 14. června 2017 byla naše
dosavadní oblast duchovní správy Bavorsko – Rakousko – Česko rozdělena na dvě
samostatné oblasti, bavorskou a rakousko-česko-maďarskou. Na přechodnou
dobu bude duchovním správcem naší nové oblasti pan Walther Giezendanner.

Posunutí začátku nedělních obřadů
Od října 2017 bychom rádi přesunuli pravidelný Nedělní obřad pro děti na dobu
po skončení Obřadu posvěcení člověka. Protože by tak ale dětský obřad začínal
příliš pozdě, rádi bychom při té příležitosti posunuli také obřad pro dospělé,
a to od 10.00. Dětský obřad by tak mohl začínat již v 11.15. Prosíme, obraťte se
během léta na kteréhokoliv z pražských farářů, pokud máte k chystané změně
jakoukoliv závažnou připomínku.
Zveme všechny zájemce na schůzi rady pražského sboru ve středu 6. září od 19.00,
při níž chceme výše uvedené změny společně prohovořit. (Případně je možné se nad
tímto tématem sejít také po Obřadu posvěcení člověka o nedělích 3. a 10. září 2017.
Máte-li o setkání v jednom z těchto termínů zájem, dejte prosím předem vědět
kterémukoliv z pražských farářů.)

Hra s ohněm ducha
Ve svatodušní době od 2. do 6. června 2017 se malá skupinka našich členů a
přátel zúčastnila velkého mezinárodního setkání Obce křesťanů, které se konalo
v nizozemském městě Den Bosch na téma „Hra s ohněm“. Pravděpodobně nebude
možné zorganizovat vyprávění a promítání fotografií ještě v červnu, ale doufáme,
že se to podaří někdy v září či říjnu. Bližší informace budou vyvěšeny na nástěnce
a zaslány do mailového fóra.

Konfirmace 2018
Máte-li doma děti, které ve školním roce 2017/18 budou v osmé nebo deváté třídě
a které by se chtěly připojit k přípravě na konfirmaci, ozvěte se Stanislavě Veselkové.
Více o konfirmační přípravě na str. 7.

Co bylo na Shromáždění
Zápis ze Shromáždění, které se konalo dne 19.3.2017, je možné si vyžádat
u Věry Libichové (vera.libichova@email.cz).
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Jak se přihlásit do mailového informačního fóra
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 pak můžete posílat zprávy ostatním účastníkům tak, že je pošlete na 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.

Jak si nechat posílat Oznamovatel
Chcete-li dostávat tento Oznamovatel poštou či elektronicky, ozvěte se prosím
Stanislavě Veselkové. Rádi Vám Oznamovatel budeme zasílat.

Letní odpovědnosti farářů
1. – 8. července
9. – 23. července
24. července – 6. srpna
7. srpna
8. – 26. srpna
27. srpna – 3. září

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

Nepřítomnosti
Karel Dolista

1. – 16. července
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Jiné
Nedělní obřad pro děti a Dětské neděle
Nedělní obřad pro děti se koná v červenci a v srpnu jen po předchozí domluvě
s farářem, v září pak každou neděli v 9.30 hodin. Obřadu předchází krátké vyprávění
a obřad sám trvá cca 15 minut.
Cca jednou měsíčně se s dětmi a rodiči scházíme na Dětských nedělích začínajících
v 9.30 a končících kolem půl třetí. Na programu je vyprávění, kutění, hry a samozřejmě
také Nedělní obřad pro děti. Součástí programu je společný oběd. Přijít můžete s dětmi
bez předchozího ohlášení. Ve školním roce 2017/18 se Dětské neděle konají v termínech
17. 9., 22. 10., 3. 12., 14. 1., 25. 2., 18. 3., 22. 4., 20. 5. a 17. 6. Bližší informace podá
kterýkoliv farář.

Příprava na konfirmaci
Konfirmační přípravu ve školním roce 2017/18 vede v Praze Stanislava Veselková
a v Pardubicích Milan Horák. Příprava na konfirmaci začne 22. – 24. září 2017
společnou víkendovou akcí. Následují další setkání střídavě v Praze a v Pardubicích.
Na závěr přípravy se ve dnech 7. – 9. dubna 2018 uskuteční setkání konfirmandů
v Salcburku v Rakousku. Konfirmace v Praze proběhne na Velikonoční pondělí
2. dubna 2018. Konfirmace v Pardubicích se bude konat 8., 15. nebo 22. dubna,
konečný termín bude oznámen v příštím Oznamovateli.

Rady
Rada pražského sboru Obce křesťanů se sejde po letních prázdninách 6. 9. a 4. 10.,
vždy v 19.00. Rada Obce křesťanů v ČR se sejde 26. 6. v 18.30 hodin, další termíny
budou domluveny a oznámeny v příštím Oznamovateli.

Kruh mládeže

Zájemci od 15 do 27 let jsou v kruhu vítáni. Bližší informace u Stanislavy Veselkové.

Osobní rozhovory s faráři a zpovědi

Jsou možné v libovolnou volnou hodinu po předchozí domluvě.

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

Ministrování
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.
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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
Technické záležitosti a případné noclehy v domě:
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

Bankovní spojení:
korunový účet v Česku 2700283389 / 2010 (Fio banka)
eurový účet na Slovensku 2900283391 / 8330 (Fio banka)
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 2017.
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Praha
program na červenec – srpen – září 2017
Všechny bohoslužby a ostatní pořady Obce křesťanů jsou otevřeny všem bez rozdílu
církevní příslušnosti a náboženského přesvědčení.
Adresa: Sborový dům Obce křesťanů, Na Špejcharu 3, Praha 7

Bohoslužby v červenci a srpnu
Obřad posvěcení člověka
pravidelné obřady v červenci
a srpnu

neděle (s kázáním)
pátek

10.30
7.00

Mimořádný obřad se koná v Českém Krumlově v rámci mezioborové konference
K pramenům zdraví, letos na téma Dospívání – mezi světlem a temnotou, která
probíhá od 19. do 26. srpna. Obřad budeme slavit ve středu 23. srpna.
Bližší informace u Tomáše Boňka.
Nedělní obřad pro děti se během letních prázdnin koná jen po předchozí domluvě
s farářem.

Bohoslužby v září
Obřad posvěcení člověka
pravidelné obřady v září

neděle (s kázáním)
10.30
úterý – pouze po předchozí domluvě
7.00
středa
10.00
pátek
7.00
sobota (v jiných jazycích)
8.00
(24. 6. se místo v 8.00 koná česky v 10.30 jako
zádušní obřad), (2. 9. se nekoná), 9. 9. anglicky,
16. 9. litevsky, (23. 9. se nekoná), 30. 9. německy,
(7. 10. se nekoná)

— p-1 —

Obřad ve svátek
Jana Křtitele

24. 6. sobota
(s kázáním) 10.30
jako zádušní za MUDr. Janu Kraťukovou

Obřady ve svátek
archanděla Michaela

29. 9. pátek


Nedělní obřad pro děti

každou neděli

7.00
10.30
9.30

Navazuje program cca jednou měsíčně při Dětských nedělích. Ty se ve školním
roce 2017/18 konají v termínech 17. 9., 22. 10., 3. 12., 14. 1., 25. 2., 18. 3., 22. 4., 20. 5.
a 17. 6.
Více o Dětských nedělích naleznete v Oznamovateli na str. 7.
O zvažované změně času nedělních obřadů se dočtete v Oznamovateli na str. 5.
Nešpory

večerní bohoslužba s kázáním

v září se nešpory nekonají
4. 10. středa

18.00

Přehled pořadů
DOBA JANA KŘTITELE (od 24. června do 22. července)
24. června
sobota 

10.30 Sváteční svatojánský Obřad posvěcení člověka
(s kázáním)

25. června
neděle 

12.30 Učedník ze Zeměmoří – dobrodružství Krahujce Dunyho
aneb překonání strachu z vlastního stínu

26. června

18.30 Jednání Rady Obce křesťanů

28. června

18.30 Pracovní skupina o textu obřadu

28. června

20.00 Koncert italsko-německo-norského tria S.O.S. Triolando

středa

středa

středa

věnovaný jako zádušní obřad MUDr. Janě Kraťukové

divadelní představení Kruhu mládeže a hostů

zváni jsou všichni, kdo se zajímají o dění v české Obci křesťan

klasická hudba italských a norských skladatelů.
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MEZIDOBÍ (od 23. července do 28. září)
6. září

18.00 Pracovní skupina o textu obřadu

6. září

19.00 Jednání Rady pražského sboru Obce křesťanů

středa

středa

zváni jsou všichni, kdo se chtějí zapojit do dění v pražském sboru

17. září
od 9.30 Dětská neděle
neděle
do cca 14.30 více v Oznamovateli na str. 7
20. září
středa

19.00 Houslový koncert

hrají Pavel Hlavatý a Daniel Meier

DOBA ARCHANDĚLA MICHAELA (od 29. září do 28. října)
29. září
pátek 

10.30 Sváteční michaelský Obřad posvěcení člověka

4. října
18.00 Nešpory
středa
„Boží zbroj“
19.00 Jednání Rady pražského sboru Obce křesťanů
zváni jsou všichni, kdo se chtějí zapojit do dění v pražském sboru
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Pravidelné skupiny
Pravidelná pracovní
skupina zabývající se texty
Starého a Nového zákona

středa 18.00 v suterénu

Úvod do duchovních
cvičení

zpravidla 1. úterý v měsíci, od 20.00 v předkaplí
termíny konání: 4. 7., (v srpnu a v září se nekoná), 3. 10.

Bytový seminář
k církevním dějinám

cca jednou měsíčně v pátek ve 20.00
na Barrandově ― Pivcova 944, zvonit na Sirotkovy

(v červenci a srpnu se nekoná)
termíny konání: 13. 9. a 20. 9.

(Tomáš Boněk)

(Virve Eigo)

(Milan Horák)

příští schůzka po letních prázdninách se bude konat
až v říjnu, termín ještě není určen

Pěvecký sbor

úterý 18.00 v galerii

(Karel Dolista, 603 964 009
a Jana Šťastná)

(v červenci, srpnu a září se nekoná)
zkoušky sboru začnou po letních prázdninách až 3. 10.

Klub Sofie

cca jednou měsíčně v 19.30 v suterénu

Milovníci filmového umění

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

O textu obřadu posvěcení
člověka

cca jednou měsíčně v 18.00 v kapli

Dětská skupina
pro děti od 9 do 14 let

úterý 16.00 – 17.30 v ateliéru

(Stanislava Veselková)

(Stanislava Veselková)

(Tomáš Boněk, Virve Eigo)

(Tomáš Boněk)

(v červenci a srpnu se nekoná)
termín konání: 19. 9.

(v červenci a srpnu se nekoná)
termín konání: 6. 9.

(v červenci a srpnu se nekoná)
(v případě zájmu bude možné se dohodnout
na změně dne i času)

(Změny termínů a místností vyhrazeny.)
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Brno, Olomouc, Pardubice,
Příbram a Slovensko
program na červenec – srpen – září 2017
Všechny bohoslužby a ostatní pořady Obce křesťanů jsou otevřeny všem bez rozdílu
církevní příslušnosti a náboženského přesvědčení.

Brno
v prostorách Waldorfské základní školy, Plovdivská 8, Brno–Žabovřesky
První setkání po prázdninách se bude konat v říjnu.
Pro přípravu a konání setkání hledáme pomocníky. Pokud byste byli ochotni pomoci,
dejte prosím vědět Zdeňku Tenorovi.
Odpovědný farář: Tomáš Boněk
Kontaktní osoba: Zdeněk Tenora, Křepice 79, 691 65, zdenek.tenora@seznam.cz,
tel. 605 985 200.

Příbram
v prostorách Waldorfské školy Příbram, Hornická 327
První setkání po prázdninách se bude konat v říjnu.
Pro přípravu a konání setkání hledáme pomocníky. Pokud byste byli ochotni pomoci,
dejte prosím vědět Josefovi a Evě Lánských.
Odpovědný farář: Tomáš Boněk.
Kontaktní osoby: Josef a Eva Lánských, lanska@volny.cz, tel. 602 866 434.
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Olomouc
Nedělní obřady a vyučování náboženství se konají v husitském kostele na Frajtově
náměstí, místo konání besed a přednášek oznamujeme s předstihem emailem.
Chcete-li dostávat tyto zprávy, dejte prosím vědět farářce Virve Eigo.

2. července

10.30
11.40
12.00
14.00

Obřad posvěcení člověka (slovensky)
Nedělní obřad pro děti
vyučování náboženství pro děti
První křesťané – hledání Božího
království v pohanském světě
(přednáška Milana Horáka)

1. října

10.30
11.40
12.00
14.00

Obřad posvěcení člověka
Nedělní obřad pro děti
vyučování náboženství pro děti
Život obřadu v běhu roku
(tematická beseda s Virve Eigo)

neděle

neděle

Další nedělní setkání plánujeme na 10. prosince, 28. prosince, 11. února, 15. dubna
a 24. června.
Pro přípravu a konání setkání hledáme pomocníky. Pokud byste byli ochotni pomoci,
dejte prosím vědět Heleně Chromčákové.
Odpovědná farářka: Virve Eigo
Kontaktní osoba: Helena Chromčáková, Toveř 13, 783 16 Dolany u Olomouce,
helena.chromcakova@atlas.cz, tel. 736 777 831.
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Pardubice
Nedělní setkání se konají v budově školní družiny Gorkého 1981.

Na pravidelném setkání se sejdeme opět až po letních prázdninách:
17. září
neděle

10.00
11.10
11.30
poté
13.30

Obřad posvěcení člověka
Nedělní obřad pro děti
Biblické vyprávění pro děti
společný oběd
Svátost biřmování
– úvodní přednáška o biřmování (konfirmaci)
a následná schůzka rodičů letošních konfirmandů

Na víkend 22. – 24. září plánujeme úvodní akci (výpravu do divokých lesů) pro letošní
konfirmandy.
Další setkání jsou plánována na 15. října, 12. listopadu, 10. prosince, 25. prosince,
28. ledna, 4. března. Termíny dalších veřejných přednášek ještě určeny nejsou.
Budeme Vás o nich včas informovat na webu a v emailové rozesílce.
(Pokud nedostáváte emailem naše aktuální zprávy a chcete je dostávat,
sdělte prosím Milanu Horákovi svou emailovou adresu).
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
Milan Horák je mimo nedělní setkání dosažitelný emailem (milan.m.horak@volny.cz),
případně v pozdních večerních hodinách na pražském telefonním čísle (233 320 230).
V době jeho nepřítomností 26. – 30. 6., 9. – 21. 7., 7. – 31. 8. se v naléhavých případech
obracejte na pražské faráře.
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
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Slovensko
1. Milí priatelia, chceli by sme Vám oznámiť, že v rámci stretnutia – umeleckého
pásma o vode v dňoch 23. – 25. 6. (www.navodnejhladine.webnode.sk) sa bude konať
24. júna v Dome u Bielej ruže na Kostivrchu u Perly Voberovej Obrad posvätenia
človeka. V rámci stretnutia je možné si dohodnúť individuálne rozhovory s farárkou
pražskej Obce kresťanov Stanislavou Veselkovou (http://navodnejhladine.webnode.
sk/l/individualne-rozhovory/).
2. V dňoch 31. 7. – 6. 8., sa uskutoční rodinný pobyt (s deťmi) na Čiernom Balogu
spolu s Obradom posvätenia človeka so Stanislavou Veselkovou.
Prihlášky: Marianna Račeková, marianna.racekova@marrac.eu
Info: www.spolocenstvokrestanov.sk
3. V dňoch 13. – 15. 10. sa uskutoční víkendový seminár s Obradom posvätenia
človeka v Bratislave s Frankom Peschlom a Stanislavou Veselkovou na Hattalovej 12/A.
Zodpovední farári: Frank Peschel a Stanislava Veselková.
Kontaktná osoba: Ľubor Perháč, tel. +421 905 986 245, lubor.perhac@gmail.com
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