Obec křesťanů — hnutí za náboženskou obnovu
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Raffael: Madona

říjen ― listopad ― prosinec 2018

Milí přátelé,
v běhu roku opět nastal čas, ve kterém nás michaelská vážnost připravuje na prožitek
láskyplné blízkosti přicházejícího Krista. Je to doba, ve které vedle sebe stojí vážnost
sebepoznání a milost přijetí. Se vším, čím jsme — s naší silou i naší slabostí, s naším
poznáním i s našimi omyly putujeme rokem takříkajíc od jesliček k jesličkám, a tak
se závěr křesťanského roku stává zároveň přípravou nového začátku. Rok co rok se
k jesličkám blížíme v naději, že nás narozený Spasitel přijme tak, jako nás přijímají
všechny děti. Takové, jací jsme. S důvěrou v naše lidství a v naši vůli k růstu.
Z očí božského dítěte se před téměř dvěma tisíci lety rozzářila stejná láska, kterou
vždy znovu nalézáme v očích malých dětí. Věří nám, že to se svým lidstvím myslíme
vážně a že se každá naše životní zkušenost, každá radost a každá bolest – zkrátka vše,
co prožíváme, stane nakonec nedílnou součástí příběhu našeho růstu.
Křesťanský rok v sobě nese uspořádaný vějíř duševních prožitků, které jsou bytostně
spřízněné s naším vnitřním životem. Spoluprožívání křesťanských svátků a s nimi
spojených obřadů se v nás rok od roku prohlubuje a obohacuje. Aby nám naše
společné prožívání obřadu bylo stále mocnější posilou a inspirací, to nám všem
do nového křesťanského roku přeje
Váš Tomáš Boněk

Zprávy
Bude letos jarmark?

Třetí neděle v prosinci 15. 12. 2018. Čím je tak významná? V prosinci nastává adventní
doba, která nás vede hlouběji do našeho nitra, kde tušíme a slavíme narození Ježíše
Krista. Třetí prosincová neděle je den, kdy toto tušení a slavnostní náladu můžeme
sdílet v našem Modrém domě během každoročního jarmarku. Aby k tomu mohlo
dojít, je i letos potřeba, aby se našlo nemalé množství dobrovolníků, kteří se přípravy
jarmarku ujmou. Největší odpovědnost leží na hlavním koordinátorovi, kterého
hledáme! Ten, kdo by se této odpovědné role chtěl ujmout, nechť se mi prosím
ozve do 15. 10. 2018 (vera.libichova@email.cz). Hledáme ale také dobrovolníky
na ostatní práci s jarmarkem spojenou. Každá pomocná ruka je vítána!
Nechme i letos rozeznít a rozvonět nás Modrý dům vánoční hudbou a vůní cukroví,
to vše doplněné o krásné ruční výrobky. Moc se těším. A vy?
Se srdečným pozdravem Věra Anna Libichová

Vyklízení půdy

Náš Modrý dům je plný tajemných zákoutí, vábících nejen zvědavé děti, nýbrž
i pragmatické uživatele domovních prostor, hledající místa k odložení těch či oněch
věcí. Čas od času proto musíme vyklízet. Nyní je to půda našeho domu, jež se naplnila
natolik, že je potřeba jí věnovat zvláštní pozornost. Dáváme proto tímto na vědomí,
že počátkem listopadu se pustíme do likvidace všech věcí, které nemají na půdě
co dělat. Na půdě mají co dělat jen věci, které:
– nějak slouží provozu domu nebo činnosti Obce křesťanů (a s ní spojených iniciativ),
– jsou zabaleny tak, aby šly snadno přenášet a nesbíraly mnoho prachu,
– jsou čitelně popsány svým účelem a jménem člověka, který za ně odpovídá.

Rodinný pobyt ve Fořtu

V pátek večer 26. října se na biodynamickém statku Fořt v Podkrkonoší opět setkají
rodiny s dětmi, faráři a případní další zájemci z řad dospělých. Program si budeme
stejně jako vloni tvořit svépomocí. Každý může nabídnout, co by chtěl ostatním
zorganizovat, předvést, naučit. Zájemci o účast, hlaste se Stanislavě Veselkové.
Pobyt bude končit v úterý 30. října obědem.

Kronika Obce křesťanů

Obec křesťanů v českých zemích působí už 93 let a stále ještě nemá svou kroniku.
Abychom ji mohli udělat, potřebujeme fotografie, data, informace, texty a vyprávění
o důležitých událostech v životě jednotlivých sborů. Pokud můžete nějaký materiál
do kroniky věnovat či alespoň půjčit, ozvěte se Věře Kohoutové (peesak@email.cz).

Söcking

Na konci ledna (25. – 27. 1. 2019) se v bavorském Söckingu opět uskuteční pracovní
setkání členů a přátel Obce křesťanů z Bavorska, Rakouska, Maďarska a Česka.
Tentokrát na téma Lpět – držet – pustit s podtitulem “Co, když ne proměna, je tvým
naléhavým úkolem?“ (Rilke). Bližší informace a přihlášky u Tomáše Boňka.
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Jiné
Pro konání bohoslužeb potřebujeme i ministranty. Ministrovat může každý, kdo rád
chodí na obřady. Jste-li ochotni pomáhat, obraťte se prosím na některého z farářů.
Rada Obce křesťanů v ČR se schází vždy první pondělí v měsíci v 17.30 hodin.
Rada pražského sboru se koná ve středu 3. 10., 31. 10., 5. 12., vždy v 19.00.
Osobní rozhovory s faráři a zpovědi jsou možné v libovolnou volnou hodinu
po předchozí domluvě.
Našich akcí se může účastnit kdokoli, avšak jsme velmi vděčni za každého, kdo se
rozhodne stát členem Obce křesťanů, nebo se aspoň připojí k našim pravidelným
přispěvatelům. Více informací Vám podá kterýkoliv farář.
Nedělní obřad pro děti začíná v 9.30 krátkým vyprávěním a pokračuje vlastním
obřadem, který trvá cca 15 minut. V době platnosti tohoto Oznamovatele se koná
23. září (v rámci Dětské neděle), 30. září (v období archanděla Michaela), 14. října
(v rámci Slavnosti příběhů, mimořádně až v 11.45), 11. listopadu (v rámci Dětské
neděle), 25. listopadu (společně s konfirmandy), 2. prosince (v první adventní neděli),
9. prosince (v druhou adventní neděli a v rámci Dětské neděle), 16. prosince (v třetí
adventní neděli), 23. prosince (ve čtvrtou adventní neděli), 25. prosince (na Boží hod
vánoční, jde však o Vánoční obřad pro děti) a 6. ledna (v den Epifanie).
Dětské neděle začínají v 9.30 a končí kolem půl třetí. Na programu je vyprávění,
kutění a hry. Součástí programu je společný oběd. Přijít můžete s dětmi bez
předchozího ohlášení. Ve školním roce 2018/2019 se Dětské neděle konají
v termínech: 23. 9., 11. 11., 9. 12., 27. 1., 3. 3., 31. 3., 5. 5. a 9. 6. Bližší informace
podá kterýkoliv farář.
Přípravu na konfirmaci v roce 2018/19 vede Stanislava Veselková. Úvodní
víkendová akce v přírodě se koná 9. – 11. listopadu 2018, následují sobotní setkání
v Praze: 24. listopadu, 8. prosince, 12. ledna, 9. února a 16. března, kdy součástí
programu je přenocování v Modrém domě a účast na Nedělním obřadu pro
děti. Na závěr přípravy 12. – 14. dubna 2019 pojedeme na setkání konfirmandů
do rakouského Salcburku. Konfirmace se koná v Praze na Velikonoční pondělí
22. dubna 2019.

Nepřítomnosti
Tomáš Boněk

11. – 18. 10. (Moskva), 26. – 30. 10. (rod. pobyt Fořt),
5. – 9. 11. (Stuttgart), 18. – 22. 11. (synoda Vídeň)

Virve Eigo

27. 9. – 8. 10. (Estonsko), 18. – 22. 11. (synoda Vídeň)

Stanislava Veselková

26. – 30. 10. (rod. pobyt Fořt), 18. – 22. 11. (synoda Vídeň)
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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 ve sborovém domě Na Špejcharu
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
– na Slovensku
Frank Peschel, +49 7551 9891135, f.peschel@gmx.net
Stanislava Veselková, tel. 723 799 904, 233 322 150, stanislava.veselkova@gmail.com
Poštovní adresa platná pro všechny faráře (kromě F. Peschela):
Obec křesťanů, Na Špejcharu 3, 170 00 Praha 7

Předsedkyně Rady Obce křesťanů

Věra Anna Libichová, tel. 602 112 245, vera.libichova@email.cz

Obec křesťanů nepobírá žádný příspěvek od státu, ani nezíská
nic v rámci tzv. církevních restitucí. Žije pouze z příspěvků
svých členů a příznivců a je vděčná za jakoukoliv podporu!
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: 18. září 2018.
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Praha

Sborový dům Obce křesťanů, Na Špejcharu 3, Praha 7

program na říjen – listopad – prosinec 2018
Obřad posvěcení
člověka
pravidelné obřady

neděle (s kázáním)

Obřady ve svátek
archanděla Michaela

29. 9. sobota

Obřady během
Vánoční doby

25. 12. úterý – půlnoční (s kázáním bez přijímání)
– jitřní (s kázáním)
– denní (s kázáním)
26. 12. středa (s kázáním)
27. 12. čtvrtek
28. 12. pátek
29. 12. sobota
30. 12. neděle (s kázáním)
31. 12. pondělí
1. 1. úterý (s kázáním)
2. 1. středa
3. 1. čtvrtek
4. 1. pátek
5. 1. sobota

0.00
8.00
10.30
10.30
7.00
7.00
8.00
10.30
10.00
10.30
10.00
7.00
7.00
8.00

Obřad v den Epifanie

6. 1. neděle (s kázáním)

10.30

Nedělní obřad
pro děti

23. 9. (v rámci Dětské neděle)
30. 9. (v době archanděla Michaela)
14. 10. (v rámci Slavnosti příběhů)
11. 11. (v rámci Dětské neděle)
25. 11. (společně s konfirmandy)
2. 12. (1. adventní neděle)
9. 12. (2. adventní neděle)
16. 12. (3. adventní neděle)
23. 12. (4. adventní neděle)
6. 1. (v den Epifanie)

během vybraných nedělí
(případně i jindy, avšak
po předchozí domluvě
nejpozději v pátek s jedním
z farářů)

10.30

úterý – koná se pouze na požádání
7.00
středa (21. 11. odpadá)
10.00
pátek (2. 11. odpadá)
7.00
sobota (obvykle v jiných jazycích)
8.00
22. 9. estonsky, (29. 9. v 8.00 odpadá, následují další obřady,
viz níže), (6. 10. odpadá), 13. 10. litevsky, 20. 10. anglicky,
(27. 10. odpadá), (3. 11. odpadá), 10. 11. německy, 17. 11. slovensky,
(24. 11. odpadá), (1. 12. odpadá), 8. 12. estonsky, (15. 12. odpadá),
22. 12. rusky, (29. 12. a 5. 1. česky v rámci vánoční doby)


(zádušní za Karin Fleischerovou) 9.00
(s kázáním) 10.30

9.30
9.30
(pozor, jiný čas) 11.45
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30

Další program navazuje 23. 9. a 11. 11. v rámci Dětských nedělí (podrobnosti na str. 3)
a 14. 10. v rámci Slavnosti příběhů (podrobnosti na str. p-2).

Vánoční obřad
pro děti

25. 12. v úterý, na Boží hod vánoční

Nešpory (večerní

3. 10. středa
31. 10. středa

bohoslužba s kázáním)

— p-1 —

9.30
18.00
18.00

Přehled pořadů
Mezidobí (do 28. září)

23. září
od 9.30 Dětská neděle
neděle
do cca 14.30 více na str. 3
Doba archanděla Michaela (29. září  – 27. října)

29. září
sobota

30. září

9.00 Zádušní obřad za Karin Fleischerovou
10.30 Slavnostní obřad posvěcení člověka
ve svátek archanděla Michaela (s kázáním)

neděle

17.00 Mystika ― umělecké prolínání v tvorbě
A. Pammrové, O. Březiny, F. Bílka a J. B. Foerstra

3. října
středa

18.00 Nešpory
„Michaelská síla tichého rozhodnutí“

Účinkují P. P. Voberová ― zpěv, eurytmie, V. Čechová ― klavír,
K. Funk ― umělecké slovo, O. Živný ― recitace. Před vystoupením
je možnost společné prohlídky nedaleké Bílkovy vily, ve které nás
provede F. Kožíšek. Sraz v 15.00 před Bílkovou vilou.

19.00 Jednání Rady pražského sboru Obce křesťanů
14. října
od 11.45 Slavnost příběhů aneb
neděle
do cca 16.00 nejen děti, ale i dospělí potřebují příběhy a pohádky

Slavnost začne v 11.45 Nedělním obřadem pro děti. Následují pohádky
a příběhy v podání vypravěčů, divadélka, poezie, setkání, občerstvení...
Příspěvky na společný stůl ― i ty divadelní či vypravěčské ― velmi vítány!
(Koná se na podporu obnovy Modrého domu.)
Mezidobí (28. října  – 1. prosince)

31. října
středa

18.00 Nešpory
„Mimo prostor a čas ― vzpomínání na naše zesnulé“

19.00 Jednání Rady pražského sboru Obce křesťanů
7. listopadu
středa

19.00 Vázání smyček

houslový koncert Pavla Hlavatého a Daniela Meiera

11. listopadu od 9.30 Dětská neděle
neděle
do cca 14.30 více na str. 3
14. listopadu
středa

30. 11. – 1. 12.
pátek až sobota

19.00 Bolest a ztráta ― blízkost a naděje
přednáška Tomáše Boňka

Adventní úklid a výzdoba domu
pomocníci vítáni!

— p-2 —

Doba adventní (2. – 24. prosince)

4. prosince

17.00 Adventní slavnost pro malé i velké

5. prosince

19.00 Jednání Rady pražského sboru Obce křesťanů

úterý

středa

9. prosince od 9.30 Dětská neděle
neděle
do cca 14.30 více na str. 3
11. prosince
úterý

14. prosince
pátek

19.00 Alexandr Solženicyn ― stoletý dub s vrostlým ostnatým
drátem

O nedělitelnosti života a díla ruského nositele Nobelovy ceny za literaturu.
Přednáška Pavla Hlavatého ke 100. výročí narození A. Solženicyna.

Příprava adventního jarmarku
pomocníci vřele vítáni!

15. prosince
Adventní jarmark
sobota
10.00 – 18.00
19. prosince
Odpoledne pro naše starší
15.30 – 18.00 zveme všechny seniory na tradiční setkání s vlídným slovem,
vzpomínáním, trochou hudby i cukrovím; pro potřebné můžeme
zajistit též odvoz tam i zpět

středa

23. prosince

neděle po obřadu

Vánoční chystání

po obřadu společné malé občerstvení (příspěvky vítány) a poté společný
úklid a výzdoba prostor na Vánoce, pomocníci vřele vítáni!
Doba vánoční (25. prosince  – 5. ledna)

26. prosince

16.00 Vánoční zpívání pro malé i velké

31. prosince

17.00 „V temném oku bouře ― o iluzích a výzvách v čase
plném změn“

středa

pondělí

silvestrovské kázání Tomáše Boňka
(duchovní ohlédnutí za událostmi uplynulého roku)

Pravidelné skupiny
Pracovní skupina ― texty
Starého a Nov ého zákona

středa 18.00 v suterénu
koná se: 10. 10., 24. 10., 14. 11., 28. 11., 12. 12., 19. 12.

Úvod do duchovních cvičení
(Virve Eigo)

zpravidla 1. úterý v měsíci, od 19.00 v předkaplí
koná se: v říjnu výjimečně 9. 10., dále 6. 11., 4. 12., 1. 1.

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

cca jednou za dva měsíce v 19.00 v kapli
koná se: 28. 11.

(Tomáš Boněk)

— p-3 —

Bytový seminář k církevním
dějinám (Milan Horák)

cca jednou měsíčně v pátek ve 20.00
na Barrandově ― Pivcova 944, zvonit na Sirotkovy
21. 9. Číselná symbolika hebrejštiny
19. 10. Čísla v evangeliu
14. 12. Chléb a víno

Klub Sofie (téma Otčenáš)

cca jednou měsíčně v úterý 19.30 v suterénu
dlouhodobě se věnujeme tématu: modlitba Otčenáš
termíny: 2. 10., 6. 11., 27. 11.

Pěvecký sbor (Karel Dolista,

úterý 18.00 v galerii
první zkouška po letních prázdninách 2. 10.

Milovníci filmového umění

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

(Stanislava Veselková)

603 964 009 a Jana Šťastná)
(Stanislava Veselková)

(Změny termínů a místností vyhrazeny.)

Další iniciativy v Modrém domě
Rodinný klub Setkávání
Včelička (dopolední program pro děti od 3 let, bez rodičů). Pondělí až čtvrtek 8:30 – 13:00.
Kapacita je na školní rok 2018/19 již naplněna. Kontakt: Milena Štrosová 607 641 513.
Na pátek 21. 9. 10.00 – 16.00 připravujeme tradiční Rej věcí – bazar oblečení, hraček, knížek.
Klubíčko (klub pro rodiče s dětmi od 0 do 4 let)
Srdečně Vás a Vaše děti zveme do Klubíčka, volnočasového centra pro děti a jejich rodiče
či prarodiče. Nová Klubíčková sezóna se rozjede 5. 10. 2018 a bude pokračovat do května 2019.
Každý pátek je zde od 9.30 do 13 hodin připraven program pro děti od 0 do 4 let inspirovaný
waldorfskou pedagogikou. Nejprve si společně zazpíváme písničky a zarecitujeme říkadla podle
daného ročního období, poté budeme společně tvořit, potěšíme se pohádkovým divadélkem
a na závěr si pochutnáme na vegetariánském obědě. Svoji účast, prosím, potvrzujte do čtvrtka
do 15 hodin na telefonním čísle 777 860 202 paní Daniele Jiříkové. Těšíme se na Vás.

Kurz zpívání podle metody paní Werbeck

Koná se 16. – 18. 11. 2018 s Baldem Mikuličem. Informace a přihlášky: baldo.praha@seznam.cz

Ekumenické pozvánky
Ekologická sekce České křesťanské akademie
Po prázdninách připravujeme na sobotu 6. října ve spolupráci se Svatojanskou kolejí oslavu
dne sv. Františka z Assisi ve Svatém Janu pod Skalou.
V úterý 9. října zveme k bohoslužbě vděčnosti za stvoření do sboru Církve československé
husitské Na Zderaze. Kázáním poslouží Jiří Nečas, presbyter ČCE. Následuje beseda
o křesťanských environmentálních aktivitách s ekologem a programátorem Markem Drápalem.
V úterý 13. listopadu v 17.30 zveme do Emauzského kláštera na besedu s fotografkou Denisou
Mikešovou na téma Česká příroda: Divoká, krásná a ohrožená.
V úterý 11. prosince v 17.30 vás zveme do knihovny České křesťanské akademie v Emauzském
klášteře na adventní besídku s rekapitulací práce sekce.

— p-4 —

Brno, Olomouc, Pardubice,
Příbram a Slovensko
program újezdních sborů Obce křesťanů
říjen – listopad – prosinec 2018

Brno
20. září

17.00

čtvrtek

21. září
pátek

7.45
po skončení vyučování

1. listopadu

17.00

čtvrtek

2. listopadu

pátek

7.45
po skončení vyučování

18. listopadu

neděle

29. listopadu

čtvrtek

30. listopadu

pátek

Vyučování náboženství dle dohody
Pracovní skupina Lukášovo evangelium
Obřad pro děti
Náboženství pro děti
Vyučování náboženství dle dohody
Pracovní skupina Lukášovo evangelium
Obřad pro děti
Náboženství pro děti

10.00
10.30
poté

Nedělní obřad pro děti
Obřad posvěcení člověka
občerstvení a rozhovor

17.00

Vyučování náboženství dle dohody
Pracovní skupina Lukášovo evangelium

7.45
po skončení vyučování

Obřad pro děti
Náboženství pro děti

Koná se v prostorách Waldorfské základní školy, Plovdivská 8, Brno–Žabovřesky.
Další setkání jsou plánována na 10. – 11. ledna, 13. ledna, 7. – 8. února, 10. března,
21. – 22. března, 25. – 26. dubna, 12. května, 30. – 31. května, 2. června a 13. – 14. června.
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.
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Olomouc
14. října

10.30
11.40
12.00
14.00

Obřad posvěcení člověka
Nedělní obřad pro děti
Vyučování náboženství pro děti
Kroky obřadu: obětování
(přednáška a rozhovor s Virve Eigo)

30. prosince

10.30
11.40
12.00
14.00

Obřad posvěcení člověka
Nedělní obřad pro děti
Vyučování náboženství pro děti
Kroky obřadu: proměňování
(přednáška a rozhovor s Virve Eigo)

neděle

neděle

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.
Další setkání plánujeme na 24. února, 28. dubna a 16. června 2019.
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.

Příbram
20. října

9.30
10.00
10.30
poté

vyučování náboženství
Nedělní obřad pro děti
Obřad posvěcení člověka
malé občerstvení a rozhovor

29. prosince

9.30
10.00
10.30
poté

vyučování náboženství
Nedělní obřad pro děti
Obřad posvěcení člověka
malé občerstvení a rozhovor

sobota

sobota

Koná se v prostorách Waldorfské školy Příbram, Hornická 327.
Další setkání plánujeme na 16. února a 27. dubna 2019.
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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Pardubice
14. října

10.00
11.10
11.30
poté

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

11. listopadu

10.00
11.10
11.30
poté
13.00

Obřad posvěcení člověka
Nedělní obřad pro děti
Biblické vyprávění pro děti
společný oběd
„Posilni naši víru“ – Co je to vlastně víra? K čemu nám v
životě je? Dá se víra najít? Dá se víře naučit?
(úvodní příspěvek Milana Horáka a následný rozhovor)

9. prosince

10.00
11.10
11.30
poté

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

25. prosince

0.00
8.00
10.00
11.10
11.30
poté

Obřad posvěcení člověka – půlnoční
Obřad posvěcení člověka – jitřní
Obřad posvěcení člověka – denní
Vánoční obřad pro děti
Vyprávění pro děti
společný oběd

neděle

neděle

neděle

pondělí

Setkání se konají v budově školní družiny Gorkého 1981.
Další nedělní setkání jsou plánována na 20. 1., 17. 2., 17. 3., 14. 4., 5. 5. a 9. 6. 2019.
O případných dalších termínech či změnách Vás budeme 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.
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 (pracovní návštěvy pobaltských zemí 26. 10. – 4. 11.
a 22. – 31. 12., oblastní synoda ve Vídni a konference ve Stuttgartu 19. – 24. 11.)
se v naléhavých případech obracejte na pražské faráře. Při setkání 25. 12. v Pardubicích
Milana Horáka zastoupí Virve Eigo (tel. 233 320 230, virve@volny.cz).
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
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Slovensko
14. – 16.
septembra
piatok – nedeľa

piatok 18.00
19.30
sobota

9.00
10.30
11.45
15.00
16.30
19.00
20.30

nedeľa 9.30
10.30
11.30
12.15

Čítanie z knihy Ľudmily Ulickej „Daniel Stein,
tlmočník“, poté rozhovor
Kultické ukončenie dňa
Spievanie s Wolfgangom Schmutzom
Obrad posvätenia človeka
O Matke Sedembolestnej
(prednáška Franka Peschela)
Interaktívna umelecká práca – pedagogická
eurytmia a ľudový tanec
Výlet na Kalváriu v Mojšovej Lúčke
O siedmich zastaveniach na ceste Kristovej
(prednáška Stanislavy Veselkovej)
Kultické ukončenie dňa
Spievanie s Wolfgangom Schmutzom
Obrad posvätenia človeka
Nedeľný obrad pre deti, príbeh
Rozhovor, spätný pohľad na stretnutie,
pohľad do budúcnosti

Téma stretnutia: Rany ako brány k duchu. Miesto konania: Dom Matice slovenskej,
Hollého 8163/11 Žilina a Centrum pohybu a tanca Labyrint v Žiline.
Nasledujúce víkendové stretnutie s Obradom posvätenia človeka je naplánované
v dňoch 5. – 7. apríla 2019.
Zodpovední farári: Frank Peschel a Stanislava Veselková
Kontaktné osoby:
Elena Schmutzová, +421 915 605 147, e.schmutzova@eurytmia.sk
Martin Raček, tel. +421 907 614 944, martin.racek@marrac.eu
info@spolocenstvokrestanov.sk
www.spolocenstvokrestanov.sk
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Krátké ohlédnutí
za hospodařením v roce 2017
(zpráva ze Shromáždění, které se konalo 9. 9. 2018)
Milí přátelé,
za rok 2017 jsme skončili ve ztrátě 472 tis. Kč. Klesla celková výše
příspěvků našich členů a přátel a klesl i počet přispěvatelů z 207
na 192. Náklady na běžný provoz domu byly 404 tis. Kč, u vody došlo
k poklesu, u elektřiny k mírnému nárůstu, plyn se drží na stejné výši.
Mimořádným výdajem byla obnova fasády a oprava kanalizace,
které již nebylo možné dále odkládat. Od Magistrátu hlavního města
Prahy jsme získali dotaci ve výši 63 % nákladů na obnovu fasády,
s mezifinancováním nám bezúročnou půjčkou pomohli přátelé
z německých a bavorských sborů Obce křesťanů. V rámci naší interní
sbírky se na tyto velké opravy Modrého domu během let 2014 — 2018
vysbíralo celkem cca 946 tis. Kč. Příjmy z nájmů byly v roce 2017 v téměř
stejné výši, jako v předchozích letech.
V současné době stojí běžný provoz našeho Modrého domu
měsíčně cca 240 tis. Kč včetně mezd. Německým a bavorským
sborům musíme ještě vrátit poslední část půjčky 7000 EUR
(což je v přepočtu cca 178 tis. Kč). Na účtu nyní máme
cca 200 tis. Kč. Reálně nám hrozí, že v následujících měsících
bude sotva na výplaty.
Prosíme, přispějte na provoz našeho Modrého domu,
i menší pravidelný příspěvek například formou trvalého příkazu
je ku pomoci. Číslo bankovního účtu je 2700283389/2010.
Velice děkujeme těm, kteří již takto přispívají!
Potvrzení o daru vystavíme každému, kdo o to požádá.
Při bankovním převodu je třeba do zprávy pro příjemce uvést jméno
a příjmení přispěvatele.
Pokud byste měli zájem o podrobnější informace o hospodaření,
napište mi na mail vera.libichova@email.cz
Věra Anna Libichová
předsedkyně Rady Obce křesťanů
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