
Obec křesťanů — hnutí za náboženskou obnovu

Oznamovatel 141
duben ― květen ― červen 2020

Mistr třeboňského oltáře: Zmrtvýchvstání Krista

Milí přátelé,

na konci února jsme dostali dopis, který 
v českém překladu naleznete níže.

Naše Obec křesťanů je hnutím, 
které působí v mnoha zemích v pěti 
světadílech a kněžský kruh, který nese 
a spravuje duchovní a náboženský 
život jednotlivých sborů, je neustále 
nejrůznějším způsobem v kontaktu. 
Kvůli snadnějšímu sdílení a vzájemné 
pomoci je Obec křesťanů rozdělena 
do správních oblastí, které mají ve 
svém středu duchovního správce, 
jenž ve svém vědomí nese a doprovází 
životy a práci kněží a sborů v daném 
regionu. Naše česká Obec křesťanů 
přináleží od roku 2017 k nové 
správní oblasti Střední Evropa, k níž 
v současnosti patří sbory v Česku, 
Rakousku, Maďarsku, Rumunsku, 
Slovensku, Slovinsku a Chorvatsku. 
Abychom prožili a posílili sounáležitost 
středoevropských sborů, uskuteční se 
ve dnech 9. a 10. října v Praze další 

MIMOŘÁDNÁ ZPRÁVA
prosíme, čtěte na str. 3



regionální setkání sborů Obce křesťanů, na které Vás již nyní srdečně zveme.  
Při tomto setkání bude první příležitost poznat našeho nového duchovního správce.

S přáním, aby Vás na cestě od Pašijí ke Svatojaní provázelo Boží požehnání,  
Vás srdečně zdraví 

Váš Tomáš Boněk

Milí členové a přátelé Obce křesťanů,

v létě 2017 jsem napsal sborům v Rakousku, Česku a Maďarsku, že 
pan Walther Giezendanner je ochoten po dva až tři roky doprovázet 
jako zkušený duchovní správce tuto nově vznikající správní oblast 
a napomoci jejímu založení. V roce 2018 bylo pro tuto správní oblast 
nalezeno nové jméno „Střední Evropa“ a připojily se k ní sbory 
v Rumunsku.

Dnes Vám mohu oznámit, že jsme pro pana Giezendannera nalezli 
nástupce v úřadu duchovního správce pro tuto oblast.

Jde o pana Stephana Meyera, člena Sedmikruhu, který do konce 
února působil ve vedení kněžského semináře ve Stuttgartu. Předtím, 
než se ujal úkolu v kněžském semináři, působil jako duchovní správce 
ve Württembersku. Na svůj nový úkol se velmi těší a teď na jaře 
se začne s touto oblastí a s jejími sbory blíže seznamovat. Během 
oblastní synody v Budapešti v polovině listopadu převezme od pana 
Giezendannera odpovědnost za tuto oblast.

Rád bych na tomto místě panu Giezendannerovi z celého srdce 
poděkoval za to, že tak pěkně podpořil a spoluumožnil vznik Vaší nové 
oblasti. Nyní po 28 letech působení ve funkci duchovního správce 
může tento úřad předat.

Současně děkuji i Stephanu Meyerovi, že je ochoten od nynějška 
doprovázet a podporovat život a osud sborů Obce křesťanů  
ve Střední Evropě.

Se srdečnými pozdravy z Berlína

Vicke von Behr 
Nejvyšší duchovní správce
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MIMOŘÁDNÁ ZPRÁVA
Milí přátelé,

tento Oznamovatel dostáváte do ruky v čase, kdy se světem a tedy i Českou republikou 
rychle šíří infekce COVID-19. Z důvodů vládního vyhlášení plošné karantény  
se po dobu jejího trvání nebudou konat žádné veřejné akce Obce křesťanů.
Protože však výkon zaměstnání včetně nutných pracovních cest karanténa umožňuje, 
sloužíme obřad v naší pražské kapli i bez Vaší fyzické účasti. V rámci pravidel 
stanovených vládními opatřeními jsme též připraveni vyrazit za těmi z Vás, kdo by 
potřebovali naši návštěvu. Individuálně je možno domluvit si i rozhovor v prostorách 
našeho sborového domu nebo v parku.

Týdenní čtení z evangelia:
Poslední týden pašijové doby
29. 3. – 4. 4. J 8,1–12
Květná neděle a Velký týden
5. 4. Mt 21,1–11
6. 4. Mk 11,12–25
7. 4. Mt 21,33–46
8. 4. Mk 14,1–11
Zelený čtvrtek
9. 4. Lk 23,13–32
Velký pátek
10. 4. J 19,1–15
Bílá sobota
11. 4. J 19,16–42
Doba velikonoční
12. 4. Mk 16,1–16
13. – 18. 4. Mk 16,1–7
19. – 25. 4. Mk 16,1–7
26. 4. – 2. 5. J 10,1–16
3. – 9. 5. J 15,1–27
10. – 16. 5. J 16,1–23
17. – 20. 5. J 14,1–23
Nanebevstoupení Páně
21. – 23. 5. J 16,24–33
24. – 30. 5. J 16,24–33
Doba svatodušní
31. 5. J 14,23–31
1. 6. Sk 2,1–13
2. 6. Řím 8,8–17
Mezidobí
3. – 6. 6. Mt 28,16–20
7. – 13. 6. Mt 28,16–20
14. – 20. 6. J 3,1–17
21. – 23. 6. J 4,1–26
První dva týdny doby Jana Křtitele
24. – 27. 6. Mk 1,1–13
28. 6. – 5. 7. Mk 1,1–13

Internetový přenos bohoslužeb nepovažujeme za 
přiměřený jejich smyslu a podstatě. Vnitřní účast 
na společně slaveném obřadu je však nezávislá na 
místě (a do jisté míry i na čase), a proto Vás zveme 
— podle Vašich možností — k účasti v Duchu. 
Obřad posvěcení člověka hodláme po dobu plošné 
karantény slavit denně:

v neděli v 10.30 
v pondělí, úterý, středu a čtvrtek od 10.00 
v pátek v 7.00 
v sobotu v 8.00

Pokud by někdo z Vás potřeboval pomoci i s jinými 
než duchovními věcmi, neváhejte se na nás 
obrátit také. Dejte nám vědět i v případě, že byste 
sami měli kapacitu k někomu zajít, pomoci mu 
s nákupem apod. — pohyb dobrovolníků za tímto 
účelem je také povolen.
Tuto zprávu prosím předávejte dále i po jiných 
kanálech. Víme, že někteří nejsou dosažitelní 
elektronicky, ale funguje kontakt přes někoho z Vás. 
Další informace průběžně posíláme do naše-
ho mailového informačního fóra (jak se při-
hlásit vizte níže), dále na naše stránky 
www.obec-krestanu.cz a na naši  facebookovou 
stránku facebook.com/obeckrestanu a samo-
zřejmě také do venkovní prosklenné nástěnky před 
naším pražským sborovým domem.
Srdečně zdraví 
Vaši faráři
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Jak se přihlásit do mailového informačního fóra
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 (čili na nic v došlém mailu neklikejte, jen 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.

Zprávy
Aktuální stav hospodaření
Obec křesťanů v České republice nedostává žádné příspěvky od státu ani nedostane 
nic v rámci tzv. církevních restitucí. Její činnost a působení je možné jen díky 
příspěvkům a pomoci jejích členů a příznivců.
Již delší dobu se Obec křesťanů nachází ve finančních potížích, proto jste zde už vícekrát 
mohli číst naše prosby a výzvy. Běžný provoz by měl být pokryt pravidelnými – třeba 
i malými – příspěvky od těch, kdo považují práci Obce křesťanů za smysluplnou 
a prospěšnou. Toho jsme nikdy nedosáhli. V posledních měsících ale na naše prosby 
a výzvy příznivě zareagovala celá řada přátel a tak se náš deficit začíná pomalu snižovat, 
za což velmi děkujeme (i malá částka, když je pravidelná, pomůže). 

Přerušovaná čára ukazuje, kolik financí potřebujeme k soběstačnému hospodaření. Plná 
čára značí, kolik Obec křesťanů v České republice dostává od svých členů a příznivců.
S díkem všem přispěvatelům 
Rada Obce křesťanů v ČR
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Živé obrazy
Letos v pondělí Velkého týdne 
(6. dubna) nám nadační fond Na prahu 
opět představí živé obrazy pašijových 
a velikonočních scén, které budou 
doprovázeny čtením příslušných míst 
z evangelií a hudbou. Lidé už po staletí 
touží spoluprožívat příběh Ježíšova 
života jako část skutečnosti, ve které žijí. 
A tak nejen prostřednictvím příběhů, 
obrazů a soch, ale také vánočními 
a velikonočními hrami usilovali o jeho 
zpřítomnění. Křesťanské hry přitom podle 
všeho vyrostly ze živých obrazů, které jako 
první inscenoval o Vánocích František 
z Asisi. Na starobylé umění živých 
obrazů Tableaux vivants navázal a dále 
ho rozvinul anglický malíř a antroposof 
David Newbatt, který ho přinesl i k nám.

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

Shromáždění
Výroční shromáždění Obce křesťanů 
v ČR se bude konat v neděli 17. května. 
Podrobný program bude oznámen do fóra 
a na nástěnce.

Výstava Katedrály
Výstava kreseb a akvarelových obrazů 
ak. mal. Evy Vejražkové je v době 
uzávěrky Oznamovatele z důvodu plošné 
karantény veřejnosti nepřístupná. Jakmile 
to bude možné, výstavu znovu otevřeme a 
možná i prodloužíme. Více na www.gja.cz

Open house
Náš pražský Modrý dům se bude letos 
účastnit festivalu Open House Praha, 
který se koná v sobotu a v neděli 
16. a 17. května. Během tohoto víkendu 
budeme nabízet komentované prohlídky 
domu pro veřejnost a různý doprovodný 
program, který bude podrobněji oznámen 
přibližně měsíc před akcí. Máte-li zájem 
či chuť (či obojí) připojit se k týmu 
organizátorů, obraťte se na faráře 
Milana Horáka.

Akce spřátelených iniciativ
Rodinný klub Setkávání 
Včelička (dopolední program pro děti od 3 let, bez rodičů)
Pondělí až čtvrtek 8.30 – 13.30. Informační schůzka pro nové zájemce na školní rok 
2020/2021 bude v úterý 19. května od 14.15 hodin. Podrobější informace najdete 
na webových stránkách. Kontakt: info@setkavani.cz, Milena Štrosová 607 641 513. 
24. dubna od 11 do 16 hodin pořádáme tradiční jarní Rej věcí, bazar všeho možného...
Více na www.setkavani.cz
Klubíčko (klub pro rodiče s dětmi od 0 do 4 let)
Srdečně Vás a Vaše děti zveme do Klubíčka, pravidelného setkávání dětí a jejich rodičů 
či prarodičů. Připraven bude program inspirovaný waldorfskou pedagogikou určený 
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pro děti od 0 do 4 let. Nejprve si společně zazpíváme a povíme říkadla, následovat 
bude tvoření z různých materiálů, pokračovat se bude pohádkou, obvykle hranou 
jako malé divadlo a na závěr je možnost poobědvat lehké vegetariánské jídlo. Koná se 
od října do konce května každý pátek od 9.30 do 13 hodin. Máte-li chuť se přidat, svoji 
účast potvrďte, prosím, do čtvrtka do 15 hodin paní Kláře Kašové na telefonním čísle 
736 607 758. Příspěvek na program je 160 Kč, oběd 40 Kč. Klubíčková sezona končí 
29. května 2020. Hledáme dobrovolnice, které by rády pokračovaly ve vedení  
Klubíčka v příští sezoně.

Rodinný klub Setkávání sídlí v našem pražském Modrém domě, Na Špejcharu 3,  
Praha 7. Více o jeho programu najdete na www.setkavani.cz

Ekologická sekce České křesťanské akademie
Ekologická sekce České křesťanské akademie zve na dvě ekumenické bohoslužby: 
bohoslužbu ke Dni Země 21. dubna od 18.00 v Kostele Nejsvětějšího Salvátora 
(u Karlova mostu) a bohoslužbu za krajinu 23. května od 16.00 na Sedleckých 
skalách. Více na www.krestanskaakademie.cz/Ekologicka/

Jiné
Nedělní obřady pro děti
Začínají vždy v 9.30 hodin krátkým 
vyprávěním a pokračují vlastním 
obřadem, který trvá cca 15 minut. 
Do konce tohoto školního roku se konají: 
5. 4. (na Květnou neděli) 
12. 4. (o Velikonoční neděli, v rámci 
Dětské neděle a s Velikonoční slavností) 
31. 5. (v rámci Dětské neděle) 
21. 6. (v rámci Dětské neděle)

Dětské neděle
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. Do konce 
tohoto školního roku se konají 12. 4., 
31. 5. a 21. 6. Bližší informace podá 
kterýkoliv farář.

Konfirmace 2020
Vzhledem k velkému počtu konfirmandů 
se svátost konfirmace uskuteční tentokrát 
ve dvou termínech: na Velikonoční 
pondělí 13. dubna v 10.30 a následující 
neděli 19. dubna 2020 v 10.30. 
Konfirmandy čekají před konfirmací ještě 
cesta do Salcburku 3. – 5. dubna 
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a poslední hodina v předvečer konfirmace 
(tj. o Velikonoční neděli 12. dubna 
v 17.00 a v sobotu 18. dubna též od 
17.00), kdy současně proběhne i přednáška 
pro rodiče, kmotry a další zájemce 
o smyslu konfirmace.

Rady
Rada pražského sboru Obce křesťanů se 
sejde ve středu 8. 4., 6. 5. a 3. 6., vždy 
v 19.00. Rada Obce křesťanů v ČR se sejde 
v pátek 15. 5. ve 17.30. Další termíny ještě 
nejsou domluveny.

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.

Nepřítomnosti
Tomáš Boněk

Virve Eigo

Milan Horák

Stanislava Veselková

15. – 17. 5. (konfirmace rakouských konfirmandů ve Vídni)
4. – 12. 6. (konference pastorální medicíny a všeobecná 
synoda v Berlíně)

5. – 12. 6. (všeobecná synoda v Berlíně)

8. – 11. 5. (farářská návštěva Litvy) 
6. – 12. 6. (všeobecná synoda v Berlíně)
24. – 26. 4. (farářská návštěva Slovenska) 
8. – 12. 6. (všeobecná synoda v Berlíně)
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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. 723 164 793, tomas.bonek@seznam.cz 
Virve Eigo, tel. 722 917 701, 233 320 230, virve@volny.cz 
Stanislava Veselková, tel. 723 799 904, stanislava.veselkova@gmail.com
– v Brně 
Tomáš Boněk, tel. 723 164 793, tomas.bonek@seznam.cz
– v Olomouci 
Virve Eigo, tel. 722 917 701, 233 320 230, virve@volny.cz
– v Pardubicích 
Milan Horák, tel. 722 917 701, 233 320 230, milan.m.horak@volny.cz
– v Příbrami 
Tomáš Boněk, tel. 723 164 793, tomas.bonek@seznam.cz
– na Slovensku 
Frank Peschel, +43 1886 2814, f.peschel@gmx.net  
Stanislava Veselková, tel. 723 799 904, 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.

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: 25. března 2020.

Bankovní spojení: 
2700283389 / 2010 (Fio banka)

Při převodu ze zahraničí: 
IBAN: CZ8720100000002900283391  

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
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Praha Sborový dům Obce křesťanů, Na Špejcharu 3, Praha 7

program na duben – květen – červen 2020
Tento program platí pouze v té míře, nakolik to umožní aktuální nařízení vydaná  
českou vládou a úřady.
I když je nám jasné, že vše může být každou chvíli jinak, nechceme vydat prázdný 
Oznamovatel. Plánujeme proto všechny naše obřady a akce jako obvykle. Změny vůči 
tomuto programu budeme oznamovat pomocí našeho mailového fóra, na našich webových 
a facebookových stránkách a na nástěnce našeho sborového domu Na Špejcharu.

Pravidelné obřady
Obřad posvěcení člověka každou neděli (s kázáním) 10.30 

(19. 4. se koná obřad konfirmace – přijímají pouze konfirmandi)
každou středu 10.00
(22. 4. slovensky, 10. 6. odpadá)
každý pátek 7.00
(12. 6. odpadá)
některé soboty (obvykle v jiných jazycích) 8.00 
(4. 4. odpadá), (11. 4. česky v rámci Velkého týdne),  
(18. 4. odpadá), 25. 4. německy, 2. 5. litevsky, (9. 5. odpadá), 
16. 5. lotyšsky, (23. 5. odpadá), 30. 5. slovensky, (6. 6. odpadá), 
13. 6. estonsky, 20. 6. anglicky, 27. 6. slovensky, 4. 7. německy

Nešpory  
(večerní bohoslužba 
s kázáním)

8. 4. středa (v rámci Velkého týdne) 18.30 
6. 5. středa 18.30 
3. 6. středa 18.30

Velký týden a Velikonoce
Obřad posvěcení člověka 5. 4. neděle (s kázáním) 10.30

6. 4. pondělí 7.00
7. 4. úterý 7.00
8. 4. středa 10.00
9. 4. čtvrtek (s kázáním) 7.00
10. 4. pátek (s kázáním) 10.30
11. 4. sobota 8.00
12. 4. Velikonoční neděle
 – na závěr velikonoční vigilie cca    5.30 
 – (s kázáním)  10.30

Obřad konfirmace 13. 4. Velikonoční pondělí  10.30
19. 4. neděle 10.30

Večerní nešpory  
s kázáním  
ve Velkém týdnu

7. 4. úterý  18.30
8. 4. středa 18.30
9. 4. čtvrtek 18.30
10. 4. pátek (Pašijové čtení) 18.30
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Nanebevstoupení
Obřad posvěcení člověka 21. 5. čtvrtek (s kázáním)  10.30

Letnice
Obřad posvěcení člověka 31. 5. neděle (s kázáním) 10.30

1. 6. pondělí (s kázáním) 10.30
2. 6. úterý (s kázáním) 7.00

Svátek Jana Křtitele
Obřad posvěcení člověka 24. 6. středa (s kázáním)  10.30

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

5. 4. (na Květnou neděli) 9.30
12. 4. (v rámci Dětské neděle, s Velikonoční slavností) 11.45 
(obřadu předchází program pro děti od 9.30, viz str. p-3)
31.  5. (v rámci Dětské neděle, v době Svatodušní) 9.30
21. 6. (v rámci Dětské neděle) 9.30

Další program navazuje 12. 4., 31. 5. a 21. 6. v rámci Dětských nedělí (podrobnosti na str. 6).

Další pořady
6. dubna 20.00
pondělí

Tableaux vivants
„živé obrazy“ zpodobňující události Velikonoc provázené hudbou  
a čtením evangelia, pořádá Nadační fond Na prahu

7. dubna 18.30
úterý 

Nešpory s kázáním k událostem Velkého týdne

8. dubna 18.30
středa

Nešpory s kázáním k událostem Velkého týdne

9. dubna 18.30
čtvrtek

Nešpory s kázáním k událostem Velkého týdne

10. dubna 18.30
pátek

Pašijové čtení z evangelia podle Marka 
za doprovodu pěveckého sboru Obce křesťanů
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12. dubna 4.00
neděle

Velikonoční vigilie ― odchod k prameni (mlčky)

 cca 5.30 první velikonoční Obřad posvěcení člověka

 od 9.30 Velikonoční vyprávění pro děti  
(poté během obřadu posvěcení hlídání dětí se zdobením velikonočních svící)

 10.30 druhý velikonoční Obřad posvěcení člověka

 11.45 Nedělní obřad pro děti a Velikonoční slavnost

 17.30 Konfirmace jako brána k vlastnímu osudu 
přednáška v předvečer obřadu konfirmace (určeno především rodičům 
a kmotrům, ale i dalším zájemcům)

13. dubna 10.30
pondělí

Slavnostní obřad konfirmace

18. dubna 17.30
sobota

Konfirmace jako brána k vlastnímu osudu 
přednáška v předvečer obřadu konfirmace (určeno především rodičům 
a kmotrům, ale i dalším zájemcům)

19. dubna 10.30
neděle

Slavnostní obřad konfirmace

6. května 18.30 
středa 
 19.00

Nešpory 
„Budoucnost je tu“
jednání Rady pražského sboru Obce křesťanů, hosté jsou vítáni

15. května 17.30 
pátek

Jednání Rady Obce křesťanů v ČR
koná se po obřadu posvěcení člověka, s občerstvením, hosté jsou vítáni

16. – 17. května 
sobota a neděle

Open House 
účast našeho Modrého domu na stejnojmenném festivalu (více na str. 5)

17. května po obřadu 
neděle

Výroční shromáždění Obce křesťanů v ČR
Srdečně zveme všechny členy a příznivce. Program bude rozeslán poštou, 
vyvěšen na nástěnce a zaslán do fóra.

20. května 19.30 
středa

Pán nebeských sil – Nanebevstoupení jako most  
od Velikonoc k Letnicím
přednáška Tomáše Boňka

27. května 19.30 
středa

Andělé společenství 
další díl z cyklu „Večer andělů“, provází Stanislava Veselková

31. května od 9.30 
neděle do cca 14.30

Dětská neděle
více na str. 6

3. června 18.30 
středa 
 19.00

Nešpory 
„Dary Ducha svatého“
jednání Rady pražského sboru Obce křesťanů, hosté jsou vítáni

21. června od 9.30 
neděle do cca 14.30

Dětská neděle
více na str. 6
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Pravidelné skupiny

Obrazy a příběhy
Nového zákona
(Tomáš Boněk)

středa 18.00 v suterénu
koná se: 1. 4., 15. 4., 22. 4., 29. 4., 13. 5., 20. 5.,
27. 5., 17. 6., 24. 6.

Úvod do duchovních
cvičení
(Virve Eigo)

zpravidla první úterý v měsíci od 19.00 v předkaplí
koná se: 7. 4., 5. 5., 2. 6.
(o letních prázdninách se nekoná)

Studijní skupina
pastorální medicíny
(Virve Eigo)

Schůzky se konají nepravidelně, podrobnější 
informace zájemcům podá Virve Eigo.

Bytový seminář
k dějinám křesťanství 
(Milan Horák)

cca jednou měsíčně v pátek ve 20.00
na Barrandově ― Pivcova 944, zvonit na Sirotkovy
24. 4. kadidlo a dým
5. 6. kalich jako symbol

Klub Sofie
– rozhovory na témata,
která si vybíráme
(Stanislava Veselková)

jednou měsíčně ve čtvrtek v 18.00 v suterénu
koná se: 16. 4., 14. 5., 18. 6. 
témata budou průběžně oznamována

Pěvecký sbor
(Jana Šťastná, 608 054 425;
Stanislava Veselková)

zpravidla každé úterý v 18.00 v galerii

Pánský klub
(Pavel Hlavatý,
ph.pracovni@gmail.com;
Milan Horák)

zpravidla čtvrté úterý v měsíci v 18.00
koná se: 28. 4., 26. 5., 23. 6.

(Změny termínů a místností vyhrazeny. Nejpřesnější údaje vždy poskytnou vedoucí skupin.)
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Brno, Olomouc, Příbram,
Pardubice a Slovensko
program újezdních sborů Obce křesťanů 
duben – květen – červen 2020
Brno
Tento program platí pouze v té míře, nakolik to umožní aktuální nařízení vydaná  
českou vládou a úřady. 
I když je nám jasné, že vše může být každou chvíli jinak, nechceme vydat prázdný 
Oznamovatel. Plánujeme proto všechny naše obřady a akce jako obvykle. Změny vůči 
tomuto programu budeme oznamovat pomocí mailového fóra a webových stránek.

23. dubna 
čtvrtek
24. dubna 
pátek

17.00
  7.45
po skončení vyučování

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

10. května 
neděle

10.00
10.30

poté

Nedělní obřad pro děti
Obřad posvěcení člověka
občerstvení a rozhovor

28. května 
čtvrtek
29. května 
pátek

17.00
  7.45
po skončení vyučování

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

14. června 
neděle

10.00
10.30

poté

Nedělní obřad pro děti
Obřad posvěcení člověka
občerstvení a rozhovor

18. června 
čtvrtek
19. června 
pátek

17.00
7.45

po skončení vyučování

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

Koná se v prostorách Waldorfské základní školy, Plovdivská 8, Brno–Žabovřesky. 
Další setkání se budou konat až po letních prázdninách. 
Pro přípravu a konání setkání hledáme pomocníky. Pokud byste byli ochotni pomoci, 
dejte prosím vědět Zdeňku Tenorovi.
Kontaktní osoba: Zdeněk Tenora, Křepice 79, 691 65, zdenek.tenora@seznam.cz, 
tel. 605 985 200
Odpovědný farář: Tomáš Boněk
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Olomouc
Tento program platí pouze v té míře, nakolik to umožní aktuální nařízení vydaná  
českou vládou a úřady. 
I když je nám jasné, že vše může být každou chvíli jinak, nechceme vydat prázdný 
Oznamovatel. Plánujeme proto všechny naše obřady a akce jako obvykle. Změny vůči 
tomuto programu budeme oznamovat pomocí mailového fóra a webových stránek.

26. dubna 
neděle

10.30
11.30
poté

14.00

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

28. června 
neděle

10.30
11.30
poté

14.00

Obřad posvěcení člověka
Nedělní obřad pro děti
Vyučování náboženství pro děti
Kroky obřadu: Sedm darů Ducha svatého
(přednáška Milana Horáka)

Nedělní obřady a vyučování náboženství se konají v husitském kostele na Frajtově 
náměstí, místo konání besed a přednášek oznamujeme s předstihem emailem.
Další setkání setkání se budou konat až po letních prázdninách. 
Chcete-li dostávat tyto zprávy, dejte prosím vědět farářce Virve Eigo. Pro přípravu 
a konání setkání hledáme pomocníky. Pokud byste byli ochotni pomoci, dejte prosím 
vědět Heleně Chromčákové. 
Kontaktní osoba: Helena Chromčáková, Toveř 13, 783 16 Dolany u Olomouce, 
helena.chromcakova@atlas.cz, tel. 736 777 831
Odpovědná farářka: Virve Eigo

Příbram
Tento program platí pouze v té míře, nakolik to umožní aktuální nařízení vydaná  
českou vládou a úřady. 
I když je nám jasné, že vše může být každou chvíli jinak, nechceme vydat prázdný 
Oznamovatel. Plánujeme proto všechny naše obřady a akce jako obvykle. Změny vůči 
tomuto programu budeme oznamovat pomocí mailového fóra a webových stránek.

23. května 
sobota

9.30
10.00
10.30

poté

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

Koná se v prostorách Waldorfské školy Příbram, Hornická 327. 
Další setkání se budou konat až po letních prázdninách. Pro přípravu a konání setkání 
hledáme pomocníky. Pokud byste byli ochotni pomoci, dejte prosím vědět Josefovi 
a Evě Lánských.
Kontaktní osoby: Josef a Eva Lánských, lanska@volny.cz, tel. 602 866 434
Odpovědný farář: Tomáš Boněk
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Pardubice
Tento program platí pouze v té míře, nakolik to umožní aktuální nařízení vydaná  
českou vládou a úřady. 
I když je nám jasné, že vše může být každou chvíli jinak, nechceme vydat prázdný 
Oznamovatel. Plánujeme proto všechny naše obřady a akce jako obvykle. Změny vůči 
tomuto programu budeme oznamovat pomocí mailového fóra a webových stránek.

26. dubna 
neděle

10.00
11.00
poté

Obřad posvěcení člověka
Nedělní obřad a vyprávění pro děti
společný oběd

31. května 
neděle

10.00
11.00
poté

13.00 – 14.00

Obřad posvěcení člověka
Nedělní obřad a svatodušní slavnost pro děti
společný oběd
výroční schůze pardubického sboru (ohlédnutí 
za minulým rokem, plány a nápady do budoucna)

21. června 
neděle

10.00
11.00
poté

Obřad posvěcení člověka
Nedělní obřad a vyprávění pro děti
společný oběd

Nedělní setkání se konají v budově školní družiny Gorkého 1981. 
Další setkání se budou konat až po letních prázdninách, termíny budou oznámeny 
nejpozději v příštím Oznamovateli. 
Je možné, že v dubnu nebo květnu se bude konat ještě jedna veřejná přednáška.  
Její případný termín, stejně jako jakékoli další změny Vám oznámíme na webu  
a emailovou rozesílkou. (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.
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
Odpovědný farář: Milan Horák
M. 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 se v naléhavých případech obracejte na pražské faráře.
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Slovensko
Tento program platí len v tej miere, nakoľko to umožnia aktuálne vládne a úradné 
nariadenia. 
Aj keď je nám jasné, že všetko môže byť každú chvíľu inak, nechceme vydať prázdny 
Oznamovateľ. Plánujeme preto všetky naše obrady a akcie ako obvykle. Zmeny voči 
tomuto programu budeme oznamovať pomocou mailovej rozosielky a webových 
stránok.

Najbližšie stretnutie:

24. – 25. (26.) apríla 
piatok – sobota

Veľkonočné stretnutie Spoločenstva kresťanov

Miesto stretnutia: Hattalova 12, Bratislava (nové priestory Gloria Dei)
(Termín bude upresnený.)

Vážení priaznivci a podporovatelia,
s radosťou Vám oznamujeme, že sa na Obrade posvätenia človeka  
stretávame na stálom mieste, a to v priestoroch spoločnosti Gloria Dei o.z. 
Zároveň plánujeme pravidelnejšie stretnutia, zatiaľ počas sviatočných 
období a nádejne v budúcnosti aj raz mesačne. Veríme, že nová forma bude 
vyhovujúcejšia aj pre Vás. Budeme vďační za Vaše príspevky, ktoré nám  
pomôžu pri transformácii aktivít a prenájme stálych priestorov. Hoc ak  
malý ale pravidelný príspevok tvorí budúcnosť Spoločenstva kresťanov 
na Slovensku. 
Príspevky môžete zasielať zatiaľ na účet: 
Majiteľ účtu: Die Christengemeinschaft
IBAN: AT45 6000 0000 9209 0365
BIC: BAWAATWW 
Účel platby: Slowakei Christengemainschaft 
Do správy pre prijímateľa (kvôli potvrdeniu o prijatí darov):  
Meno a priezvisko, E-mailovú adresu, Slowakei

Kontaktné osoby:  
Elena Schmutzová, +421 915 605 147, schmutzovaelena@gmail.com  
Martin Raček, tel. +421 907 614 944, martin.racek@marrac.eu 
email: info@spolocenstvokrestanov.sk  
web: www.spolocenstvokrestanov.sk
Zodpovední farári: Frank Peschel a Stanislava Veselková
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