Obec křesťanů — hnutí za náboženskou obnovu

Oznamovatel146

Joseph Beuys, Auto, 1969

duben ― červen 2021

Milí přátelé,
uplynulý rok nám pověděl mnoho o nás samých. Naše tělo je konfrontováno s nemocí.
Naše duše strádá. A náš duch? Je také konfrontován s nějakou chorobou?
Náš lidský duch trpí odděleností od božského duchovního světa a je touto nemocí oslaben.
Přitom právě silou ducha je podmíněna síla těla, potažmo i duše. Současná epidemická
situace nám ukazuje, jak nemocen a ohrožen je náš lidský duch. A proto souběžně
s lékařskými opatřeními na ochranu těla je nutné podpořit léčbu ducha.
Jak ale léčit svého ducha? Těžko můžeme očekávat nějakou podpůrnou aktivitu
ze strany vlády. Ani v duchovně spřízněném společenství se nám nemusí dostávat
dostatečné podpory. K léčbě ducha, má-li být efektivní, se musíme rozhodnout sami
ze sebe, ze svého nitra.
V pašijové době slyšíme od oltáře slova o ztrátě ducha, který nás probouzí, o prázdnotě
srdce a o zármutku, který z toho máme. Slyšet tato slova by bylo příliš těžké, pokud
bychom neslyšeli také o touze po probuzení ducha — touze, která se nám chvěje v krvi.
A dále o naději, která nám proudí v dechu. Dokud toužíme a máme naději, jsme živí.
To, co je v nás živé, je chvějivé a proudící, je v pohybu.

Joseph Beuys, jehož sté výročí narození si letos připomínáme, mluvil o Kristu jako
o pohybu — jako o Tom, který se pohybuje a je zároveň pohybujícím. Kristus po svém
zmrtvýchvstání se nevypařil. Je tu stále, ale v jiné, než fyzické substanci — v neviditelné
pohyblivé substanci, kterou se musíme naučit vnímat svým vnitřním zrakem.
To, co je v těle živé, pohyblivé, je právě krev a dech. To, co je v těle naopak nejméně
pohyblivé, jsou kosti. Ty tělu dávají podporu, aby se nezhroutilo. Život však je obsažen
v silách, které mají souvislost s chvěním a prouděním, čili s pohybem odehrávajícím
se v krvi a v dechu. Ve smyslu Beuysových slov — s Kristem v nás. S Tím, který léčí
a uzdravuje našeho lidského ducha, rozhodneme-li se k tomu sami ze sebe, ze svého nitra.
I ve společnosti, ve státě, ve městě, v rodině, ve společenství je něco, co je pohyblivé
a něco, co je nepohyblivé a je určitou strukturou. V poslední době se k našemu překvapení
to pohyblivé (například setkávání lidí) muselo zpomalit. Ale možná se nám tak naskýtá
příležitost naučit se lépe vnímat neviditelného pohybujícího (se) Krista mezi námi.
Toho, který léčí a uzdravuje, dáme-li mu mezi námi prostor k Jeho působení.
I my, kteří sestavujeme tento Oznamovatel, jsme se dostali do určitého zpomalení,
a to při plánování. Je pro nás čím dál těžší stanovovat termíny různých akcí
a pořadů, proto jsme se rozhodli do tohoto čísla nedávat chronologický
přehled. V obvyklé časy v Praze však budeme celebrovat, ať už budou podmínky
pro účast dalších lidí jakékoli. Doporučujeme Vám ale tento přístup: například „ve středu
v 10.00 se určitě koná obřad, ale raději se zeptám svého oblíbeného faráře, zda mohu
přijít“. Ostatní aktivity v Praze a v újezdních sborech či na dalších místech budeme
dávat do častěji vydávané Vzkazatelny. Tu Vám doporučujeme sledovat na našich
webových stránkách, nebo si ji nechat posílat mailem.
I za kolegy zdraví a brzké procitnutí do nového rána s radostným pohybem Velikonočního
zmrtvýchvstání přeje
Vaše Stanislava Veselková

Joseph Beuys (12. května 1921, Krefeld – 23. ledna 1986, Düsseldorf)
Pro tvorbu Josepha Beuyse je charakteristická syrovost, neestetické materiály
a provokativní nekonvenční prvky, které mají aktivizovat divákovo vnímání
a myšlení. V jeho díle se opakují zakódovaná mytologická, národní nebo biografická
témata a pro diváka zůstává otevřený prostor mezi čistou hmotnou podstatou
objektu a jeho symbolickým využitím. Nejde ani o pouhé vizuální působení,
ani o intelektuální porozumění, ale o povzbuzení kreativní energie v člověku.
(Z webu Národní galerie Praha.)
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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 (2. 6. se nekoná)
každý pátek v 7.00
o sobotách v 8.00 (v jiných jazycích):
27. 3. litevsky, (3. 4. česky na Bílou
sobotu), (10. 4. se nekoná), 17. 4. lotyšsky,
24. 4. estonsky, 1. 5. slovensky, (8. 5. se
nekoná), 15. 5. anglicky, 22. 5. německy,
(29. 5. a 5. 6. se nekoná), 12. 6. litevsky,
19. 6. lotyšsky, 26. 6. estonsky
Obřady během Velkého týdne
ne 28. 3. v 10.30 hodin (s kázáním) –
upozorňujeme na změnu času!
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
Večerní nešpory 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)
Velikonoční neděle 4. 4.
V této době budou pravděpodobně
nadále platit přísná omezení
shromažďování. Můžete však počítat
s tím, že v naší pražské kapli se bude
konat dostatek velikonočních
obřadů, aby se dostalo na všechny,

kdo budou chtít přijít. Letošní cestu
k prameni v rámci vigilie budeme muset
z důvodu zákazu nočního vycházení
pravděpodobně posunout. Podrobnosti
k celému průběhu vigilie, velikonočních
obřadů a Velikonoční slavnosti
pro děti dáme na nástěnku, napíšeme
do Vzkazatelny a pošleme do fóra.
Obřad v den Nanebevstoupení
čt 13. 5. v 10.30 hodin (s kázáním)
Obřady v době Letnic
ne 23. 5. v 10.30 hodin (s kázáním)
po 24. 5. v 10.30 (s kázáním)
út 25. 5. v 7.00 (s kázáním)
Obřad ve svátek Jana Křtitele
čt 24. 6. v 10.30 hodin (s kázáním)

Obřad konfirmace

je plánován na Velikonoční pondělí
(5. dubna). K uzávěrce tohoto
Oznamovatele ještě nevíme, zda bude
možno jej v tomto termínu konat, proto
jsme pro jeho případný přesun vyhradili
ještě neděli 2. května. Konečné oznámení
se dozvíte ze Vzkazatelny, z emailové
rozesílky nebo od farářů.

Nešpory

(večerní bohoslužba s kázáním)
st 5. 5. v 18.30
st 23. 6. v 18.30

Vzhledem k současné situaci doporučujeme ověřit si konání akcí, na které chcete přijít.
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Nedělní obřad pro děti

se koná ve vybraných nedělích. Začíná
vždy v 9.30 krátkým vyprávěním
a pokračuje vlastním obřadem, který trvá
cca 15 minut. Naplánovány jsou na:
28. 3. (na Květnou neděli) – změna času!
4. 4. Platí to, co je uvedeno v odstavci
„Velikonoční neděle 4. 4.“ na str. 3.
25. 4. (v rámci Dětské neděle)
16. 5. (v době Nanebevstoupení)
23. 5. (na Letnice)
30. 5. (v rámci Dětské neděle)
27. 6. (v době Svatojaní)
Konání obřadů a slavností 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:
25. 4. (Velikonoční)
30. 5. (Trojiční)
Konat se budou, pokud to situace dovolí.
Bližší informace podá Tomáš Boněk,
kterému předem hlaste svou účast.

Kurs s Michaelem Debusem
Kurs s Michaelem Debusem, knězem, teologem a dlouholetým vedoucím kněžského
vzdělávání v Obci křesťanů, na téma „Kořeny Obce křesťanů v duchovních dějinách
lidstva“, přesunutý z původně oznámeného termínu v lednu, je nyní plánován na
28. – 30. května. Podrobnější informace oznámíme, až bude konání kurzu jisté.

Pravidelné skupiny

Vzhledem k současné situaci Vás prosíme, abyste se ohledně konání a termínů
informovali u vedoucích skupin.

• Úvod do duchovních cvičení

• Bytový seminář k dějinám

• Obrazy a příběhy Nového zákona

• Rozhovory o epištolách

• Studijní skupina pastorální medicíny

• Rozhovorový klub na témata

křesťanství (Milan Horák)

(Virve Eigo)

(Tomáš Boněk)
(Virve Eigo)

• Pěvecký sbor

(Jana Šťastná, jana-stastna@volny.cz
608 054 425; Stanislava Veselková)

(Stanislava Veselková)

současné doby (Stanislava Veselková)

• Pánský klub

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

Shromáždění Obce křesťanů
Stále doufáme, že 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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Poděkování
Milí přátelé,
jménem Rady Obce křesťanů a jménem svým děkuji Vám všem, kdo jste přispěli
na sbírku na pomoc s řešením technických IT potřeb Obce křesťanů. Obdržené
prostředky nám umožní vyřešit veškeré naše současné problémy s webem, komunikací
se členy a přáteli, evidencí vlastních dokumentů atd.
O aktuálním postupu a využívání prostředků budeme informovat zde v Oznamovateli
a brzy snad také přes e-mailové fórum.
Libor Šnobl

e-shop Obce křesťanů
Milí přátelé,
e-shop Obce křesťanů je spuštěn, dostanete se do něj přes naši hlavní webovou
stránku obeckrestanu.cz.
Ve stálé nabídce jsou 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.
Za tým dobrovolníků
Věra Libichová

Modrý dům poskytuje prostory
Rodinný klub Setkávání – Včelička
(dopolední program pro děti od 3 let,
bez rodičů)
Informace u M. 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
bude program inspirovaný waldorfskou
pedagogikou určený pro děti od 0 do 4 let.

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

Nejprve si společně zazpíváme a povíme
říkadla, následovat bude tvoření
z různých materiálů, malá divadelní
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Jaro na Špejcharu
Oznamovatel, v němž Vám nepřinášíme podrobný program akcí, je příležitostí
Vám napsat, na čem na Špejcharu pracujeme ve chvílích, kdy se zrovna žádná akce
nekoná a kdy zrovna nepracujeme u svých stolů a papírů.
Tyto řádky píši v prvních březnových dnech. Oznamovatel se Vám ovšem do rukou
dostane až v době, kdy budou platit zase jiná vládní opatření, která nyní nedokáži
odhadnout. Je možné, že stále ještě někteří nebudou moci do Obce do Prahy přijet,
protože bydlí někde dál, ale jiní možná nebudou moci odjíždět pryč a najdou si čas
na výpomoc, na niž by jinak neměli volnou kapacitu.
Práce je tu, jak se říká, jak na kostele. A je velmi rozmanitá, od úkolů pro nejsilnější
k úkolům pro nejpečlivější, od úkolů pro zedníka k úkolům pro zahradníka,
ajťáka, švadlenu či antikváře. Některé práce jsou neodkladné, jiné odkládáme už
dlouho, některé jdou dobře od ruky, jiné vyžadují velkou trpělivost, některé jsou
jednorázové, jiné děláme pořád dokola, a mnohé jsou zatím ve fázi plánování nebo
přání.
Pro představu zmíním několik příkladů.
Už venku kolem domů je spousta práce různého druhu a naléhavosti. Bude třeba
uklidit zahradu po zimě, rozdrtit větve, prosít kompost, vyčistit záhony, přesadit
různé kytky. Rádi bychom vykopali několik rozložitých pařezů a zasadili místo
nich nové zdravé stromy. V domě pak čeká na zahradníka kolem stovky pokojovek
na přesazení, pohnojení a jinou péči.
Když pomineme zahradu, pak nás hned za modrými dveřmi domu uvítá barevné
schodiště, vymalované společnými silami před několika lety. Dnes by už bylo
potřeba odstranit ze stěn čmouhy a tu a tam i obnovit otlučenou barvu.
Ze schodiště do předkaplí vedou mohutné dřevěné dveře, které by si jako
každoročně zasloužily vyčistit a navoskovat, za nimi vidíme velká okna nad knižním
pultem, která čekají na umytí. Oken máme v domě celkem kolem sedmdesátky,
takže nabízejí práce pro hodně pomocníků i při zachování dnes tak vychvalované
sociální distance. V samotné kapli by bylo potřeba kromě podlahy, oken, dřevěného
oltáře a varhan vyčistit kolem stovky židlí a povlaků na polštáře.
Pro mnohé z Vás tajemné dveře vpravo od oltáře vedou z kaple do sakristie.
Tam najde práci spíš někdo z trpělivých než silných. Často jde o šití — od přišití
utrženého háčku u ministrantského límce až ke složitému ručnímu šití nových
bohoslužebných rouch.
Uklízet je třeba ve všech místnostech ve všech patrech: umýt dveře, vyčistit
nábytek, udělat pořádek v kuchyni, utřídit výtvarné potřeby a materiály pro děti.
Na půdě máme stovky krabic s divadelními kostýmy, kuticími potřebami, knihami
do antikvariátu, ale také náhradními díly do dávno zesnulých strojů, předměty
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neurčitelnými, záhadnými, náhodnými, ba i strašidelnými — a to všechno čeká
na láskyplné zpracování.
Ani řemeslné dovednosti nepřijdou nazmar — tu a tam je potřeba opravit rozbitou
židli, jinde zas postavit nové police, vyměnit těsnění u kohoutku nebo přemluvit
nějaký přístroj, aby zase pracoval.
Dívá-li se na to všechno člověk najednou, má dvě možnosti — buď propadnout
hrůze, že tohle všechno přece nejde zvládnout, anebo naopak konečně spatřit
všechno jako jeden celek: náš Modrý dům, možná náročný, zajisté svérázný, ale
všem potřebným otevřený přístav, společný domov, kde můžeme načerpat naději
a novou chuť do života, útočiště pod křídly Ducha svatého.
Virve Eigo

Hledáme hudebníky
Pokud s námi prožíváte nedělní a sváteční obřady, křtiny, svatby či pohřby, tak víte,
že je doprovází hudba. Nejčastěji jsou to varhany, na které v posledních letech hraje
Karel Dolista, který ale již nemůže hrát tak často jako dřív. Proto hledáme další
hudebníky, kteří by mohli alespoň občas při obřadech hrát. Kromě varhan a klavíru
jsou vítáni i hráči na strunné nástroje (smyčcové i lyry), příčnou flétnu a jiné.
Zájemci, ozvěte se prosím Stanislavě Veselkové, nebo Karlu Dolistovi.

Sčítání lidu
Koncem března proběhne sčítání lidu, v souvislosti s nímž se nás již někteří ptali,
zda a jak se v něm mají či mohou přihlásit k Obci křesťanů. Zde především platí,
že uvedení náboženského vyznání není povinné a navíc je možno se přihlásit též
obecně jako věřící nehlásící se k žádné církvi ani náboženské společnosti. Jste-li
však ochotni se tímto způsobem k Obci křesťanů přiznat, umožníte jí projevit se tak
i ve statistických tabulkách v porovnání s dalšími českými náboženskými subjekty.
Název náboženského společenství sice může být podle sčítacích pokynů „vhodně
zkrácen“, ale pro jednoznačnost je lepší napsat úplný úřední název:
Obec křesťanů v České republice.
Zápis do sčítacího archu není totožný s členstvím v právním smyslu, nýbrž člověk
zapisuje náboženskou společnost, k níž se „hlásí“ — mohou se tedy rovněž zapsat
například naši příznivci, kteří se u nás cítí duchovně doma, aniž se oficiálně
přihlásili za členy, nebo děti z rodin účastnící se života našich sborů. Naši členové,
kteří jsou zároveň členy jiné církve či náboženské společnosti, musí zvážit, ke které
se „hlásí“ více, protože zapsat je možno jen jednu.
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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

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
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.

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.
18. dubna
neděle
10.00 Obřad posvěcení člověka
11.00 Nedělní obřad a vyprávění pro děti
poté společný oběd
16. května
neděle
10.00 Obřad posvěcení člověka
11.00 Nedělní obřad a vyprávění pro děti
poté společný oběd
13. června
neděle
10.00 Obřad posvěcení člověka
11.00 Nedělní obřad a vyprávění pro děti
poté společný oběd

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
25. dubna
10.30
11.30
poté
14.00

20. června
10.30
11.30
poté
14.00
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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 (přednáška
a rozhovor s Virve Eigo)

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

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

Termíny setkání budou oznámeny
e-mailem v rámci brněnského sboru
a na vyžádání.

sobota

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
Spoločenstvo kresťanov na Slovensku
pokračuje vo svojej činnosti. Obrady
posvätenia človeka sa uskutočňujú,
ak je to možné. Ak to nie je možné, slúžia
naši farári aspoň vo svojich stálych
sboroch (Viedeň, Praha) a na tieto obrady
sa môžeme aspoň na diaľku naladiť.
Pre bližšie informácie nás kontaktujte.

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

Přípravu v tomto školním roce vede Virve Eigo. Konfirmace je plánována na 5.4.,
v případě nemožnosti je náhradní termín 2.5., kdyby ani ten nešel, budeme to řešit dál.

Rady

Rada pražského sboru Obce křesťanů se sejde ve středu 7. 4., 5. 5. a 9. 6. vždy v 19.15.
Rada Obce křesťanů v ČR se sejde v neděli 11. 4. ve 12.30, v pondělí 3. 5. v 17.00
a v neděli 6. 6. 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 aktuální informace k programu
a jeho změnám, a navíc vždy nějaké kázání na cestu. 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. Sborník je možné objednávat také 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

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

* číslo je již rozebráno
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 Okruh a střed,
Obec křesťanů, 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

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
Facebook

obeckrestanu.cz
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

31. 5. – 6. 6. (všeobecná synoda a pastorální medicína v Berlíně)

Virve Eigo

31. 5. – 6. 6. (všeobecná synoda a pastorální medicína v Berlíně)

Milan Horák

31. 5. – 4. 6. (všeobecná synoda v Berlíně)

Stanislava Veselková 31. 5. – 4. 6. (všeobecná synoda v Berlíně)
Kvůli opakovaným změnám podmínek pro cestování nedokážeme k uzávěrce tohoto Oznamovatele říci,
zda se uvedené zahraniční cesty uskuteční, nebo zda nepřibydou nějaké další.

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)
Kristýna Dolistová, tel. 233 325 317, 605 895 698, kristyna.dolistova@gmail.com

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, obeckrestanu.cz,
facebook.com/obeckrestanu. Za redakci, sazbu a zlom odpovídá Stanislava Veselková, na kterou
můžete směřovat připomínky a náměty. Uzávěrka tohoto čísla: 17. března 2021.

