Obec křesťanů — hnutí za náboženskou obnovu

Oznamovatel145
únor ― březen 2021

Milí přátelé,
v čase, kdy dostáváte do ruky tento Oznamovatel, nám už viditelně přibývá denního
světla. Toto vracející se světlo člověk rok co rok citlivě vnímá a vděčně vítá. Začátek
kalendářního roku je navíc časem, kdy se člověk — nezávisle na světonázoru — rád
rozhlíží po něčem novém a nadějném, po nějakém novém začátku. Otvírá nový kalendář,
jehož listy jsou nyní ještě prázdné a nepopsané. Člověk by na ně mohl začít psát něco
úplně jiného než loni — jenže svět kolem nás je stále týž. Možná se příchodem nového
roku něco změnilo, ale vlastně ne to podstatné — naše starosti, výzvy a úkoly zůstaly
stejné. A nový kalendář se začíná naplňovat vším možným, co vlastně plyne z minulosti,
z našich loňských slibů, starých závazků, minulých událostí.
Dá se takhle vůbec najít nějaký nový začátek?
O Vánocích, v nejtemnější době roku, jsme oslavili příchod vyššího světla, tepla a síly
do našeho temného, studeného a oslabeného světa. V pozemském těle se stal Spasitel
člověku viditelným, milovatelným, a jeho cíle pro člověka následovatelnými. Od té doby
můžeme Božské poznávat, i když vnějšíma očima zrovna vidět není.
Můžeme například poznávat, že náš temný, studený a nemocný svět není až tak beznadějný. Můžeme poznávat, že kolem nás není jen ten starý svět, který se nezadržitelně
valí dál a dál vstříc svému konci, nýbrž že kolem nás vzniká i další svět, nový a mladý.

Po Vánocích nastala sváteční doba Epifanie — čas Kristova zjevování lidem, kteří se
v pozemském světě snaží zvládat své starosti, výzvy a úkoly. V perikopách Epifanie
slyšíme o událostech, při nichž se takovíhle lidé setkávali s člověkem Ježíšem, ale skrze
něho i s božskou silou Kristovou. Učili se rozpoznávat, že síla nového počátku, který
v Kristu přišel na zem, je připravena vstoupit do každého lidského srdce, které je ochotno
ji nést. Zář Kristova světla ve světě kolem nás probudila Kristovo světlo i v nás. Nový
počátek není jen jeden. Síla nového počátku Kristova se zjevuje světu znova a znova —
v každém kroku, jímž se jeho světlo v nás vydává vstříc jeho světlu, které ozařuje celý svět.
S přáním, aby nám v kalendáři nejen zůstala volná místa tam, kam starý svět zatím
nestihl nic napsat, nýbrž abychom vědomě dokázali tato volná místa naplňovat tím,
co je opravdu nové,
Vaše Virve Eigo

Prosíme, sledujte aktuální informace

Tento Oznamovatel častěji než po dvou měsících vydávat nezvládáme, vládní
nařízení se však mění výrazně častěji. Abychom mohli vše dobře zorganizovat,
prosíme, pokud přicházíte rádi na naše obřady, přednášky, pracovní skupiny
a další pořady, čtěte aktuální informace:
— ve Vzkazatelnách ( www.obeckrestanu.cz/literatura/vzkazatelna )
— v rubrice Aktuality na hlavní straně našeho webu ( www.obeckrestanu.cz )
— na naší facebookové stránce ( www.facebook.com/obeckrestanu )
Aktuální informace zasíláme také mailem. Pokud je nedostáváte a chcete je
dostávat, pošlete svou mailovou adresu Stanislavě Veselkové.

Potvrzení o darech

Během ledna a února 2021 budeme opět rozesílat (či případně bude k rozebrání
na knižním stole) potvrzení o darech za rok 2020. Pokud jste o potvrzení žádali
vloni, obdržíte je automaticky a nemusíte o ně žádat. Pokud jste v loňském roce
o potvrzení nežádali, ale za letošní rok je potřebujete, ozvěte se prosím do konce
ledna 2021 na vera.libichova@email.cz nebo anna.sustrova7@gmail.com.

Termín shromáždění

Výroční shromáždění Obce křesťanů v ČR se bude konat v neděli 9. května 2021
po obřadu. Podrobný program zašleme členům a vyvěsíme na nástěnku v Modrém
domě a na web.
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Co se děje v Praze
Není-li uvedeno jinak, koná se v domě Obce křesťanů, Na Špejcharu 3, Praha 7

Obřad posvěcení člověka

se koná každou neděli v 10.30
(s kázáním)
každou středu v 10.00 (10. 2. a 3. 3.
slovensky)
každý pátek v 7.00
o sobotách v 8.00 (v jiných jazycích):
30. 1. německy, 6. 2. litevsky,
13. 2. lotyšsky, 20. 2. estonsky,
27. 2. slovensky, 6. 3. anglicky,
(13. 3. se nekoná), 20. 3. německy,
27. 3. litevsky, (3. 4. česky na Bílou
sobotu), (10. 4. se nekoná), 17. 4. lotyšsky
Během Velkého týdne a Velikonoc
(28. 3. – 4. 4.) se obřady konají denně:
ne 28. 3. v 10.30 hodin (s kázáním),
po 29. 3. v 10.00,
út 30. 3. v 7.00,
st 31. 3. v 10.00,
čt 1. 4. v 7.00 (s kázáním),
pá 2. 4. v 10.30 (s kázáním),
so 3. 4. v 8.00,
ne 4. 4. cca v 5.30 (na závěr velikonoční
vigilie) a v 10.30 (s kázáním).

Obřad konfirmace se koná
na Velikonoční pondělí (5. 4.) od 10.30.
Nešpory

(večerní bohoslužby s kázáním)
st 3. 2. v 18.30
st 7. 4. v 18.30
ve Velkém týdnu:
po 29. 3. v 18.30
út 30. 3. v 18.30
st 31. 3. v 18.30
čt 1. 4. v 18.30
pá 2. 4. v 18.30 (Pašijové čtení)

Nedělní obřad pro děti
a Velikonoční slavnost

se koná ve vybraných nedělích. Začíná
vždy v 9.30 krátkým vyprávěním
a pokračuje vlastním obřadem, který trvá
cca 15 minut. Naplánovány jsou na:
14. 2. (v rámci Dětské neděle),
21. 3. (v rámci Dětské neděle),
28. 3. (na Květnou neděli),
4. 4. (Velikonoční obřad pro děti
a slavnost – děti se sejdou v 9.30
v předkaplí, kde si poslechnou velikonoční
příběh. Během velkého obřadu budou
vyrábět velikonoční svíce a poté cca
v 11.45 prožijí v kapli dětský obřad
a slavnost.)
Konání obřadů pro děti si vždy ověřte
u farářů.

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.
Do konce školního roku jsou Dětské
neděle naplánovány v termínech
14. 2., 21. 3., 25. 4. a 30. 5. Konat se
budou, pokud to situace dovolí.
Bližší informace podá Tomáš Boněk,
kterému je také třeba předem nahlásit
svou účast.

Vzhledem k současné situaci doporučujeme ověřit si konání akcí, na které chcete přijít.
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Pravidelné skupiny

• Úvod do duchovních cvičení

• Rozhovory o epištolách

(Virve Eigo)
zpravidla první úterý v měsíci od 19.00
v předkaplí
termíny konání: 2. 2., 2. 3., 6. 4.

• Obrazy a příběhy Nového zákona
(Tomáš Boněk)
středa 18.00 v suterénu
termíny konání: 10. 2., 17. 2., 24. 2., 17. 3.,
24. 3.

• Studijní skupina

pastorální medicíny

(Virve Eigo)
Schůzky se konají přibližně jednou
měsíčně ve čtvrtek a domlouvají se
průběžně; podrobnější informace
zájemcům podá Virve Eigo.

•

Bytový seminář
k dějinám křesťanství

(Milan Horák)
cca jednou měsíčně v pátek v 19.00
(pozor, změna hodiny!)
na Barrandově ― Pivcova 944, zvonit
na Sirotkovy
12. 2. Symbolika barev
19. 3. Úvod do biblického místopisu
23. 4. Biblické Jericho

(Stanislava Veselková)
v kapli
koná se dvakrát:
čt 28. 1. v 9.00 Světlo ve tmě a hvězda
milosti (vánoční a
epifanijní epištoly)
čt 4. 2. v 18.00 dtto

• Rozhovorový klub na témata
současné doby

(Stanislava Veselková)
v předkaplí
koná se dvakrát ve stejný den:
čt 18. 2. v 9.00 Hřích z pohledu
obnoveného křesťanství
v 18.00 dtto

• Pěvecký sbor

(Jana Šťastná, jana-stastna@volny.cz
608 054 425; Stanislava Veselková)
zpravidla každé úterý v 18.15 v galerii

• Pánský klub

(Pavel Hlavatý, ph.pracovni@gmail.com;
Milan Horák)
zpravidla čtvrté úterý v měsíci v 18.00
termíny konání: 23. 2., 23. 3., 27. 4.

(Změny termínů a místností vyhrazeny. Vzhledem k současné situaci doporučujeme
ověřit si u vedoucího skupiny, zda se setkání koná.)

Jarní úklid a výzdoba domu

Jako každý rok je třeba i letos před Velkým týdnem a Velikonocemi uklidit
a vyzdobit náš Modrý dům. Pro snazší organizaci práce prosíme, ohlaste svou účast
Tomášovi Boňkovi.
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Setkání v Söckingu

Již tradičně se na konci ledna uskuteční
v bavorském Söckingu pracovní
setkání členů a přátel Obce křesťanů
z Bavorska, Rakouska, Maďarska a Česka.
Vzhledem ke složité epidemiologické
situaci a s ohledem na vládní nařízení
v Bavorsku bude setkání výrazně
omezeno. Naše účast je letos v podstatě
vyloučena a pokud vůbec, pak nás
zastoupí jen farář Tomáš Boněk.

Kurs s M. Debusem –
změna termínu

Víkendový kurs s Michaelem Debusem,
knězem, teologem a dlouholetým
vedoucím kněžského vzdělávání
v Obci křesťanů, na téma „Kořeny
Obce křesťanů v duchovních dějinách
lidstva“ se nebude konat na konci ledna,
nýbrž až 28. – 30. května.

e-shop Obce křesťanů
Milí přátelé,
po úspěšném online Adventním jarmarku pro Vás máme dobrou zprávu — online
prodej bude pokračovat. Díky týmu dobrovolníků vzniká e-shop Obce křesťanů,
do kterého se dostanete přes web Obce křesťanů www.obeckrestanu.cz
První nákupy na e-shopu se budou moci uskutečnit již během února.
Ve stálé nabídce budou všechna ještě dostupná čísla našeho sborníku Okruh a
střed. Dále zde naleznete knihy a další rozličnosti. Zároveň plánujeme v průběhu
roku aktuálně rozšiřovat sortiment o výrobky chráněných dílen apod.
Těšíte se? My ano. Za tým dobrovolníků
Věra Libichová

Modrý dům poskytuje prostory
Rodinný klub Setkávání – Včelička
(dopolední program pro děti od 3 let,
bez rodičů)

bude program inspirovaný waldorfskou
pedagogikou určený pro děti od 0 do 4 let.

Pondělí až čtvrtek 8.30 – 13.30.
Nabízíme volná místa, čtyřdenní
nebo dvoudenní docházka, informace
u Mileny Štrosové, tel. 607641513.
Více na www.setkavani.cz
Rodinný klub Setkávání – Klubíčko
(klub pro rodiče s dětmi od 0 do 4 let)
Až se budeme moci opět vrátit k běžnému
životu, rádi Vás a Vaše děti pozveme do
Klubíčka, pravidelného setkávání dětí
a jejich rodičů či prarodičů. Připraven

Nejprve si společně zazpíváme a povíme
říkadla, následovat bude tvoření
z různých materiálů, malá divadelní
pohádka a společná polévka k obědu.
Koná se od října do konce května každý
pátek od 9.30 do 12.00 hodin.
Máte-li chuť se přidat, svoji účast
potvrďte, prosím, do čtvrtka do 15 hodin
Táně Švehlové na tel. 734 445 137.
Příspěvek na program je 160 Kč,
na oběd 40 Kč.
Aktuality můžete sledovat na facebooku
ve skupině „Klubíčko ― mateřský klub“.
Více na www.setkavani.cz
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Chronologický přehled akcí 


28. ledna
čtvrtek
9.00 Rozhovory o epištolách:
Světlo ve tmě a hvězda milosti
(vánoční a epifanijní epištoly)   4

•

29. ledna
7.00 Obřad posvěcení člověka

pátek

30. ledna
sobota
8.00 Obřad posvěcení člověka (německy)
31. ledna
10.30 Obřad posvěcení člověka
2. února
18.15 Pěvecký sbor
19.00 Úvod do duchovních cvičení

neděle
úterý
4
4

•
•

3. února
středa
10.00 Obřad posvěcení člověka
18.30 Nešpory „Uvedení Páně do chrámu“
19.15 Rada pražského sboru OK
4. února
čtvrtek
18.00 Rozhovory o epištolách:
Světlo ve tmě a hvězda milosti
(vánoční a epifanijní epištoly)   4

•

5. února
7.00 Obřad posvěcení člověka

pátek

6. února
sobota
8.00 Obřad posvěcení člověka (litevsky)
7. února
10.30 Obřad posvěcení člověka
12.30 Rada OK
9. února
18.15 Pěvecký sbor

neděle

úterý
4

•

10. února
středa
10.00 Obřad posvěcení člověka (slovensky)
18.00 Obrazy a příběhy N. zákona
4

•

12. února
pátek
7.00 Obřad posvěcení člověka
19.00 Bytový seminář k dějinám křesť.:
„Symbolika barev“ (Barrandov)  4

•

•

= pravidelná skupina
123
=
další
informace
na straně 123


13. února
sobota
8.00 Obřad posvěcení člověka (lotyšsky)
14. února
neděle
9.30 Dětská neděle ― Masopustní  3
10.30 Obřad posvěcení člověka
16. února
18.15 Pěvecký sbor

úterý
4

•

17. února
středa
10.00 Obřad posvěcení člověka
18.00 Obrazy a příběhy N. zákona
4

•

18. února
čtvrtek
9.00 a 18.00
Rozhovorový klub: Hřích z pohledu
obnoveného křesťanství
4

•

19. února
7.00 Obřad posvěcení člověka

pátek

20. února
sobota
8.00 Obřad posvěcení člověka (estonsky)
21. února
10.30 Obřad posvěcení člověka
23. února
18.00 Pánský klub
18.15 Pěvecký sbor

neděle
úterý
4
4

•
•

24. února
středa
10.00 Obřad posvěcení člověka
18.00 Obrazy a příběhy N. zákona
4

•

26. února
7.00 Obřad posvěcení člověka

pátek

27. února
sobota
8.00 Obřad posvěcení člověka (slovensky)
28. února
10.30 Obřad posvěcení člověka
2. března
18.15 Pěvecký sbor
19.00 Úvod do duchovních cvičení
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neděle
úterý
4
4

•
•

3. března
středa
10.00 Obřad posvěcení člověka (slovensky)
19.15 Rada pražského sboru OK
5. března
7.00 Obřad posvěcení člověka

pátek

6. března
sobota
8.00 Obřad posvěcení člověka (anglicky)
7. března
10.30 Obřad posvěcení člověka
12.30 Rada OK

neděle

9. března
18.15 Pěvecký sbor

úterý
4

12. března
7.00 Obřad posvěcení člověka

pátek

14. března
10.30 Obřad posvěcení člověka

neděle

16. března
18.15 Pěvecký sbor

•

úterý
4

•

17. března
středa
10.00 Obřad posvěcení člověka
18.00 Obrazy a příběhy N. zákona
4

•

19. března
pátek
7.00 Obřad posvěcení člověka
19.00 Bytový seminář k dějinám
křesťanství: „Úvod do biblického
místopisu“ (Barrandov)
4

•

20. března
sobota
8.00 Obřad posvěcení člověka (německy)
21. března
9.30 Dětská neděle ― Pašijová
10.30 Obřad posvěcení člověka
23. března
18.00 Pánský klub
18.15 Pěvecký sbor

neděle
3
úterý
4
4

•
•

24. března
středa
10.00 Obřad posvěcení člověka
18.00 Obrazy a příběhy N. zákona
4

•

26. března
7.00 Obřad posvěcení člověka

pátek

27. března
sobota
8.00 Obřad posvěcení člověka (litevsky)
28. března
Květná neděle
9.30 Nedělní obřad pro děti
3
10.30 Obřad posvěcení člověka
29. března
10.00 Obřad posvěcení člověka
18.30 Nešpory Velkého týdne

pondělí

30. března
7.00 Obřad posvěcení člověka
18.15 Pěvecký sbor
18.30 Nešpory Velkého týdne

úterý

31. března
10.00 Obřad posvěcení člověka
18.30 Nešpory Velkého týdne

středa

1. dubna
7.00 Obřad posvěcení člověka
18.30 Nešpory Velkého týdne

čtvrtek

• 4

2. dubna
Velký pátek
10.30 Obřad posvěcení člověka
18.30 Pašijové čtení
3. dubna
Bílá sobota
8.00 Obřad posvěcení člověka
4. dubna
Velikonoční neděle
4.00 Velikonoční vigilie (podrobnosti
najdete na nástěnce)
5.30 (cca) Obřad na závěr Velikonoční vigilie
9.30 Vyprávění a výroba velikonočních
svěc s dětmi (během obřadu)
3
10.30 Obřad posvěcení člověka
11.45 Velikonoční obřad pro děti a slavnost
pro malé i velké
3
5. dubna
Velikonoční pondělí
10.30 Obřad konfirmace
6. dubna
18.15 Pěvecký sbor
19.00 Úvod do duchovních cvičení

úterý
4
4

•
•

7. dubna
středa
10.00 Obřad posvěcení člověka
18.30 Nešpory „Radost prázdného hrobu“
19.15 Rada pražského sboru OK
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Co se děje v újezdních sborech
Pardubice
Gorkého 1981, budova školní družiny
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,
adresa: Terezy Novákové 1928/33,
530 02 Pardubice, tel. 466 335 102,
Jakub Neubauer,
jakub.neubauer@gmail.com
web: pardubice.obec-krestanu.cz
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 se v naléhavých
případech obracejte na pražské faráře.
14. března
neděle
10.00 Obřad posvěcení člověka
11.00 Nedělní obřad a vyprávění pro děti
poté společný oběd
18. dubna
neděle
10.00 Obřad posvěcení člověka
11.00 Nedělní obřad a vyprávění pro děti
poté společný oběd

Další setkání jsou plánována na 16. května
a 13. června.
Je možné, že během během platnosti
tohoto Oznamovatele se bude konat
ještě 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).

Olomouc
Frajtovo nám., prostory husitského kostela
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.
Pro přípravu a konání setkání hledáme
pomocníky. Pokud byste byli ochotni
pomoci, dejte prosím vědět Heleně
Chromčákové.
Kontaktní osoba
Helena Chromčáková, tel. 736 777 831,
Toveř 13, 783 16 Dolany u Olomouce,
helena.chromcakova@atlas.cz
Odpovědná farářka Virve Eigo
28. února
10.30
11.30
poté
14.00

25. dubna
10.30
11.30
poté
14.00

neděle

Obřad posvěcení člověka
Nedělní obřad pro děti
Vyučování náboženství pro děti
Kroky obřadu: od oltáře do světa
(přednáška a rozhovor s Virve Eigo)
neděle

Obřad posvěcení člověka
Nedělní obřad pro děti
Vyučování náboženství pro děti
Život se svátostmi: křest

Další setkání je plánováno na 20. června.
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Brno

Příbram

Plovdivská 8, Brno – Žabovřesky, prostory
Waldorfské základní školy

Hornická 327, prostory Waldorfské školy
Příbram

Pro přípravu a konání setkání hledáme
pomocníky. Pokud byste byli ochotni
pomoci, dejte prosím vědět Zdeňku
Tenorovi.

Pro přípravu a konání setkání hledáme
pomocníky. Pokud byste byli ochotni
pomoci, dejte prosím vědět Josefovi a Evě
Lánských.

Kontaktní osoba
Zdeněk Tenora, Křepice 79, 691 65,
zdenek.tenora@seznam.cz,
tel. 605 985 200

Kontaktní osoby
Josef a Eva Lánských, lanska@volny.cz,
tel. 602 866 434
Odpovědný farář Tomáš Boněk

Odpovědný farář Tomáš Boněk
21. února
10.00 Nedělní obřad pro děti
10.30 Obřad posvěcení člověka

neděle

10. dubna
9.30 vyučování náboženství
10.00 Nedělní obřad pro děti
10.30 Obřad posvěcení člověka

sobota

Termíny dalších setkání budou oznámeny
podle aktuální situace.

Co se děje jinde
Slovensko
Hattalova 12, Bratislava – nové priestory
Gloria Dei; alebo iné miesta
Vážení priaznivci a podporovatelia, naďalej
budeme vďační za Vaše príspevky, ktoré nám
pomôžu pri financovaní našich aktivít. 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
Do správy pre prijímateľa: meno
a priezvisko, e-mailovú adresu, Slowakei
(kvôli potvrdeniu o prijatí darov)

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
tel. +43 1886 2814, f.peschel@gmx.net
a Stanislava Veselková
12. – 13. februára
Fašiangové stretnutie

piatok – sobota

12. – 13. marca
Pašiové stretnutie

piatok – sobota

Vzhledem k současné situaci doporučujeme ověřit si konání akcí, na které chcete přijít.
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Informace
Konfirmace 2021

Přípravu na konfirmaci ve školním roce 2020/21 vede Virve Eigo. Konfirmace se koná
na Velikonoční pondělí 5. dubna.

Rady

Rada pražského sboru Obce křesťanů se sejde ve středu 3. 2., 3. 3. a 7. 4. vždy v 19.15.
Rada Obce křesťanů v ČR se sejde v neděli 7. 2., 7. 3. a 11. 4. vždy ve 12.30.

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 u farářů nebo členů Rady.

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,
obraťte se prosím na faráře.

Vzkazatelna

Samoobslužný nepravidelník Vzkazatelna obsahuje některá kázání a aktuální informace
k programu a jeho změnám. Zájemcům posíláme Vzkazatelnu mailem. Také je
k nalezení na našem webu.
Pokud máte možnost tisku, budeme rádi, když Vzkazatelnu vytisknete i svým blízkým
či známým z řad členů či přátel Obce křesťanů, kteří takovou možnost nemají.

Sborník Okruh a střed

Vychází čtvrtletně od roku 1998. Každé číslo je věnováno jednomu aktuálnímu nebo
nadčasovému tématu v jeho duchovních souvislostech.
Předplatné na rok 2021 je ve zvýhodněné výši 280 Kč, poštovné činí 100 Kč.
Tento rok se chceme věnovat tématům: hygiena, humor, ekonomika a svoboda.
Jednotlivé výtisky si můžete zakoupit v předkaplí Modrého domu za 75 Kč (od ročníku
2020), starší čísla za 65 Kč (2008 – 2019), nebo za 56 Kč (2000 – 2007), nebo si je můžete
nechat poslat poštou.
Objednávky ročního předplatného nebo jednotlivých čísel můžete posílat redakci
na adresu okruh@email.cz, nebo poštou na adresu pražské Obce křesťanů. Více na webu:
oas.obec-krestanu.cz. Od února bude možné sborník objednávat přes e-shop (více str. 5).
Přehled dosud vydaných čísel najdete na následující straně.
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Okruh a střed ̶ sborník Obce křesťanů
Vychází čtvrtletně od roku 1998. Každé číslo je věnováno jednomu aktuálnímu
nebo nadčasovému tématu v jeho duchovních souvislostech.
2000 1
2
3
4

Reinkarnace v křesťanství *
2010 1 Občanská neposlušnost
Muž a žena ̶ duchovní aspekty *
2 Posvátná krajina
Apokalypsa ̶ a co dál? *
3 Stáří ̶ skryté bohatství
Křesťanství ̶ znovuzrození mystérií *
4 Praha stok a věží

2001 1
2
3
4

Andělé *
Zvíře a člověk *
Smrt a umírání *
Modlitba a meditace *

2011 1
2
3
4

Jinakost ̶ břemeno i dar
Čas
Ktož sú boží bojovníci?
Maria‒Soﬁa

2002 1
2
3
4

Islám
Příroda jako bytost *
Zlo ̶ výzva člověku
Děti a výchova *

2012 1
2
3
4

Hudba ̶ znění duše
Konec světa
Člověk a smrt
Umění modlitby

2003 1
2
3
4

Buddhismus a křesťanství
Technika v našem životě
Cesty života ̶ co s osudem? *
Svatý grál *

2013 1
2
3
4

Duch společenství
Učitelé a žáci
V potu tváře? Člověk a jeho práce
V obraze ̶ život s uměním

2004 1
2
3
4

Mystérium Veliké noci
Ekologie ̶ cesta přežití
Věda a víra
Rodina pod tlakem doby

2014 1 Církev a církve
2 Houby, houby

2005 1
2
3
4

Židovství a my
Počítač ̶ sluha i pán
Osobní růst
Kacířství ̶ hledání svobody

2006 1
2
3
4

Preexistence ̶ cesta ke zrození
Imaginace v nás a kolem nás
Mezi mužem a ženou *
Mystika ̶ cesta za konec

2007 1
2
3
4

Rituál ̶ brána mezi nebem a zemí
Peníze ̶ co si můžeme dovolit
Zdraví a nemoc *
Výchova lidstva

2008 1
2
3
4

Síla svatých písem
Voda prostá i tajemná
Michael ̶ zastánce lidstva
Hra a hraní

2009 1
2
3
4

Čí je Země?
Démoni
Klasici ̶ Goethe a Schiller
Chrám ̶ božský prostor

* číslo je již rozebráno

2015 1 Pohyb a rytmus
2 Gnosis ̶ světlo poznání
2016 1
2
3
4

Národy a pronárody
Příběh příběhu
Lži a pravda
Poselství Vánoc

2017 1
2
3
4

Střední třída v osidlech doby
Stromy, studny, kameny
Mezi demokracií a tyranií
Vina a odpuštění

2018 1
2
3
4

Češi a češství
Svatojaní ̶ pokřtěný slunovrat
Vzhůru do hlubin digitálu
Onen svět v tomto světě

2019 1
2
3
4

Komu předáme Zemi
Jurodivá země
Blázinec Boží
Bůh se zjevil

2020 1
2
3
4

Nebe zezdola
Neboj se!
Smrt ̶ průvodkyně životem
Mezi námi a Bohem

Cena jednoho výtisku 75 Kč, starší čísla 65 Kč (z let 2008‒2019) a 56 Kč
(z let 2000‒2007). Roční předplatné 380 Kč. Adresa redakce: Obec křesťanů,
redakce Okruh a střed, Na Špejcharu 3, 170 00 Praha 7. Více informací a některé
starší články ke stažení: http://oas.obec-krestanu.cz/ Sborník si můžete objednat na
adrese okruh@email.cz nebo zakoupit v e-shopu www.obeckrestanu.cz

Sborový dům a kaple svatého Jana v Praze

Obec křesťanů, Na Špejcharu 3, 170 00 Praha 7
(Adresy a kontakty v dalších městech jsou uvedeny přímo u programu činnosti v dotyčném městě.)

Web & e-shop www.obeckrestanu.cz
Facebook
www.facebook.com/obeckrestanu

Faráři

Praha – T
 omáš Boněk, Virve Eigo, Stanislava Veselková, Brno – Tomáš Boněk,
Olomouc – Virve Eigo, Pardubice – Milan Horák, Příbram – Tomáš Boněk
Tomáš Boněk tel. 723 164 793, tomas.bonek@seznam.cz
Virve Eigo tel. 233 320 230, virve@volny.cz
Stanislava Veselková tel. 723 799 904, stanislava.veselkova@obec-krestanu.cz
Milan Horák tel. 233 320 230, milan.m.horak@volny.cz
Poštovní adresa všech farářů: Obec křesťanů, Na Špejcharu 3, 170 00 Praha 7

Nepřítomnosti farářů
Tomáš Boněk

1. – 6. 3. (dovolená),
12. – 14. 3. (konference Medicínské sekce při Goetheanu)

Virve Eigo

10. – 22. 2. (dovolená)

Stanislava Veselková 12. – 13. 2. a 12. – 13. 3. (farářské návštěvy Slovenska)
M. Horák nebo V. Eigo během března až dubna pojede na farářskou návštěvu některých pobaltských
sborů. Kvůli opakovaným změnám podmínek pro cestování však k uzávěrce tohoto Oznamovatele
nedokážeme říci ani kdo z nich, ani kdy přesněji. Obdobně nejisté jsou další uvedené zahraniční cesty.

Předsedkyně Rady Obce křesťanů v České republice

Věra Anna Libichová, tel. 602 112 245, vera.libichova@email.cz
Technické záležitosti (a případné noclehy ve sborovém domě Na Špejcharu)
Karel Dolista, tel. 233 325 317, dolista.karel@volny.cz

Obec křesťanů v České republice nepobírá žádný příspěvek od státu,
ani nezískala nic v rámci tzv. církevních restitucí. Žije pouze z příspěvků
svých členů a příznivců a je vděčná za jakoukoliv podporu.
Bankovní spojení v rámci ČR (korunový účet):
2700283389 / 2010 (Fio banka)
euro účet při převodu ze zahraničí:
IBAN: CZ8720100000002900283391, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Vydává Obec křesťanů v České republice, Na Špejcharu 3, 170 00 Praha 7, www.obeckrestanu.cz,
www.facebook.com/obeckrestanu. Za redakci a zlom odpovídá Stanislava Veselková, na kterou můžete
směřovat připomínky a náměty. Uzávěrka tohoto čísla: 24. ledna 2021.

