Obec křesťanů — hnutí za náboženskou obnovu

Oznamovatel149

Hugo Simberg, Zraněný anděl, 1903

duben ― červen 2022

Milí přátelé,
tento Oznamovatel vznikal v pašijové době. V době, kdy se — asi nám všem — skutečnými
pašijemi začalo jevit to, co se začalo dít na Ukrajině. Ta byla 24. února vojensky napadena
z rozhodnutí ruského prezidenta Vladimíra Putina. Ne však jménem nezanedbatelného
počtu Rusů, kteří od té doby chodí demonstrovat proti této válce do ulic velkých
ruských měst, jsou za to zatýkáni a není jasné, co s nimi bude. V této válce jsou na
Ukrajině popírány všechny mezinárodní dohody o ochraně civilistů, terčem útoků jsou
i nemocnice, porodnice, obytné budovy, obchody, pekárny, divadla, kde se v krytech
schovávají lidé..., jsou zavírány koridory pro možnost uprchnout z obléhaného města.
A tak my ostatní v přímém přenosu a on-line sledujeme utrpení našich kolegů, přátel,
příbuzných na Ukrajině a jsme na dálku svědky zděšení na straně našich ruských kolegů,
přátel, příbuzných, ale i neochoty nebo prostě nemožnosti mnoha dalších občanů Ruské
federace vůbec uvěřit, že se utrpení, smrt a ničení měst a sídel na Ukrajině opravdu děje.
Pašije jsou pro nás každoročně bolestným očekáváním utrpení Kristova. My trpíme, když
si připomínáme Jeho utrpení. Ale ve skutečnosti — a tento rok nám to ukazuje realita
dění na Ukrajině — trpí On námi. Trpí naší neschopností se proměnit, zahodit to staré
a vytvořit v sobě nový, mladý stav duše. Trpí naší neschopností obnovit svou duši tak,
aby patřila do současného světa. Aby nepatřila již nikdy více tomu starému, krutému,
překonanému světu.

Naše kolegyně Jaroslava Black-Terlecka, jejíž rozhovor na téma historie Ukrajiny
a současné války jsme do tohoto Oznamovatele zařadili, říká, že Ukrajina, ponechaná
sama sobě, bojuje proti duchu zla minulého století, proti břemenům minulosti.
A že takovéto dobyvačné války nepatří do naší doby.
Někdy až s hrůzou čtu některé komentáře na sociálních sítích z pera některých přátel
z našeho okruhu a okruhu antroposofie, waldorfských škol apod. Vytržené citáty
z cenného díla Rudolfa Steinera se jim paradoxně stávají podkladem k tomu, aby se
zabývali myšlenkami na to, že je potřeba zůstat neutrální, protože není jisté, zda za tu
válku nemůže třeba i někdo jiný, než ten, kdo ji ve skutečnosti rozpoutal. A vždy si
nakonec musím říci, že po Pašijích musí přijít Velikonoce, vzkříšení, překonání smrti.
A že je jen a pouze na každém z nás jednotlivě, zda a jak se nám povede obnovit svoji duši,
vyrvat ji tomu starému světu ztvrdlých zmrtvělých myšlenek a konspirací a zasadit ji do
nového světa, do světa, kde k nám jemně a téměř neslyšně hovoří éterný Kristus, který
vstal z mrtvých, smrt navždy porazil a sám je nám Životem, Láskou, Pravdou a Cestou.
Vědomí a svědomí naplněné Kristem, pro dobro světa, nám všem ze srdce přeje
Stanislava Veselková

Uvedení knihy o Josefu Adamcovi

V den 120. výročí narození Josefa Adamce, v pátek 22. dubna v 17.30 hodin,
se v Praze uskuteční slavnostní uvedení knihy Franka Peschela s názvem Stánek
našeho srdce hoří. Josef Adamec – první český kněz Obce křesťanů.

Shromáždění Obce křesťanů

se bude konat v neděli 22. května 2022 po obřadu. Bude to důležité setkání,
neboť v jeho rámci proběhnou volby nového složení Rady Obce křesťanů.
Podrobný program zašleme členům a vyvěsíme na nástěnku v Modrém domě.

Kurs s Michaelem Debusem,

knězem, teologem a dlouholetým vedoucím kněžského vzdělávání v Obci křesťanů,
je plánován na 24. – 26. června. Tématem kursu budou svátosti a jejich
působení. Podrobnější informace oznámíme na nástěnce a do mailového fóra.

Setkání ke 100. výročí založení Obce křesťanů

se bude konat 16. – 18. září v Praze. Hledáme členy přípravného týmu.
Chcete-li se podílet na tom, jak bude setkání vypadat, jaká témata budou mít
přednášky a pracovní skupiny, přihlašte se prosím co nejdříve kterémukoliv faráři.
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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 (15. 6. se nekoná)
každý pátek v 7.00 (24. 6. v den svátku
Jana Křtitele až v 10.30)

ne 5. 6. v 10.30 hodin (s kázáním)
po 6. 6. v 10.30 (s kázáním)
út 7. 6. v 7.00 (s kázáním)

Obřad ve svátek Jana Křtitele
pá 24. 6. v 10.30 hodin (s kázáním)

o sobotách v 8.00 (v jiných jazycích):
26. 3. estonsky, 2. 4. německy, 9. 4.
litevsky, 16. 4. (česky v rámci Velkého
týdne), (23. a 30. 4. se nekoná),
7. 5. slovensky, 14. 5. lotyšsky,
21. 5. anglicky, 28. 5. estonsky,
(4. 6. se nekoná), 11. 6. litevsky,
18. 6. slovensky, 25. 6. německy

Nešpory

(večerní bohoslužby s kázáním)
st 6. 4. v 18.15
st 4. 5. v 18.15
st 1. 6. v 18.15

Nedělní obřady pro děti

se konají ve vybraných nedělích.
Začínají vždy v 9.30 krátkým vyprávěním
a pokračují vlastním obřadem, který trvá
cca 15 minut:
17. 4. (na Velikonoční neděli) vyprávění
v 9.30, obřad v 11.45, mezitím zdobení
velikonočních svící,
24. 4. (v rámci Dětské neděle),
15. 5. (v rámci Dětské neděle),
29. 5. (v době Nanebevstoupení),
5. 6. (v rámci Dětské neděle),
26. 6. (v době Svatojaní).
Máte-li zájem o obřad jinou neděli, ozvěte
se do pátku některému z farářů.

Obřady během Velkého týdne
ne 10. 4. v 10.30 hodin (s kázáním)
po 11. 4. v 10.00
út 12. 4. v 7.00
st 13. 4. v 10.00,
čt 14. 4. v 10.30 (s kázáním)
pá 15. 4. v 10.30 (s kázáním)
so 16. 4. v 8.00

Obřady na Velikonoční neděli
ne 17. 4.
– cca 5.30 na závěr velikonoční vigilie
– 10.30 (s kázáním)

Dětské neděle

Nešpory ve Velkém týdnu
po 11. 4. v 18.15
út 12. 4. v 18.15
st 13. 4. v 18.15
čt 14. 4. v 18.15
pá 15. 4. v 18.15 (Pašijové čtení)

Obřad v den Nanebevstoupení
čt 26. 5. v 10.30 hodin (s kázáním)

Obřady v době Letnic

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 naplánovány
na 24. 4., 15. 5. a 5. 6.
Bližší informace podá Tomáš Boněk.
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Divadelní odpoledne 27. 3. a Dibleš májový 21. 5.
Umění v nás probouzí, co je lidské. Proto jsme se rozhodli umožnit alespoň
některým z těch, kdo se v prosinci 2021 chystali vystoupit na našem Adventním
jarmarku (jenž se kvůli vládním opatřením nemohl konat), aby připravená
vystoupení předvedli v rámci Divadelního odpoledne po obřadu v neděli 27. března
a v rámci menšího jarmarku v sobotu 21. května, nazvaného Dibleš májový (neboť
divadlo a blešák). Na obou akcích bude domácí občerstvení. Uvítáme pomocníky
do kuchyně, na úklid i jako pořadatele jednotlivých vystoupení.

Pravidelné skupiny

• Úvod do duchovních cvičení

• Pánský klub

(Virve Eigo)
zpravidla první úterý v měsíci od 19.00
koná se: 5. 4., 3. 5., 7. 6.

(Pavel Hlavatý, ph.pracovni@gmail.com;
Milan Horák)
zpravidla čtvrté úterý v měsíci v 18.00
koná se: 26. 4., 24. 5., 28. 6.

• Biblická vlastivěda

• Studijní skupina

(Milan Horák)
bytový seminář, cca jednou měsíčně
v pátek v 19.00 na Barrandově
(Pivcova 944, zvonit na Sirotkovy)
1. 4. Betel
6. 5. Ébal a Gerizim
10. 6. města Archy

pastorální medicíny

(Virve Eigo)
koná se zpravidla jednou měsíčně od
18.00 ve čtvrtek podle průběžné dohody:
31. 3., 5. 5., 19. 5., 2. 6.

• Obrazy a příběhy Nového zákona
(Tomáš Boněk)
středa 18.00 v suterénu
koná se: 30. 3., 20. 4., 27. 4., 11. 5., 18. 5.,
25. 5., 22. 6., 29. 6.

• Duchovní posilovna

(Stanislava Veselková)
termíny budou domluveny se zájemci

• Pěvecký sbor

(Jana Šťastná, jana-stastna@volny.cz
608 054 425; Stanislava Veselková)
zpravidla každé úterý v 18.00
(12. 4. až v 19.00)

(Změny termínů a místností vyhrazeny.)

•

Chronologický přehled akcí 

= pravidelná skupina
123
=
další
informace
na straně 123




27. března
změna času
neděle
10.30 Obřad posvěcení člověka
12.30 – 19.00 Divadelní odpoledne
(kytarový koncert, loutkové divadlo,
eurytmie, občerstvení)  4

30. března
středa
10.00 Obřad posvěcení člověka
18.00 Obrazy a příběhy N. zákona
4
19.30 Michael Bauer a tajemství vnitřní
proměny (přednáška T. Boňka)

29. března
18.00 Pěvecký sbor

31. března
18.00 Pastorální medicína

úterý
4

•

•
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čtvrtek
4

•

1. dubna
7.00 Obřad posvěcení člověka
19.00 Biblická vlastivěda: Betel
(Barrandov)

pátek

16. dubna 
Bílá sobota
8.00 Obřad posvěcení člověka

• 4

17. dubna
Velikonoční neděle
4.00 Velikonoční vigilie ― odchod
k prameni (mlčky)

2. dubna
sobota
8.00 Obřad posvěcení člověka (německy)
3. dubna
10.30 Obřad posvěcení člověka

neděle

5. dubna
úterý
18.00 Pěvecký sbor
4
19.00 Úvod do duchovních cvičení
4

•
•

6. dubna
10.00 Obřad posvěcení člověka
18.15 Nešpory „Bolest a naděje“
19.00 Rada pražského sboru OK

středa

7. dubna
čtvrtek
16.30 Vernisáž Daniely Votavové
8. dubna
7.00 Obřad posvěcení člověka

pátek

9. dubna
sobota
8.00 Obřad posvěcení člověka (litevsky)
10. dubna 
Květná neděle
10.30 Obřad posvěcení člověka
11. dubna
pondělí Velkého týdne
10.00 Obřad posvěcení člověka
18.15 Nešpory Velkého týdne
12. dubna
úterý Velkého týdne
7.00. Obřad posvěcení člověka
18.15 Nešpory Velkého týdne
19.00 Pěvecký sbor
4

•

13. dubna
středa Velkého týdne
10.00 Obřad posvěcení člověka
18.15 Nešpory Velkého týdne
14. dubna
čtvrtek Velkého týdne
10.30 Obřad posvěcení člověka
18.15 Nešpory Velkého týdne
15. dubna 
Velký pátek
10.30 Obřad posvěcení člověka
18.15 Pašijové čtení (sbor OK zazpívá části
z Estonské mše Urmase Sisaska)

cca 5.30 první velikonoční Obřad posvěcení
9.30

velikonoční vyprávění pro děti
(poté během obřadu hlídání dětí se
zdobením velikonočních svící)

10.30 druhý velikonoční Obřad posvěcení
11.45 Nedělní obřad pro děti s Velikonoční
slavností pro malé i velké
17.30 Konfirmace jako brána k vlastnímu
osudu (přednáška v předvečer
obřadu konfirmace, určeno rodičům
a kmotrům, ale i dalším zájemcům)
18. dubna
Velikonoční pondělí
10.30 Obřad konfirmace
19. dubna
17.30 Rada Obce křesťanů v ČR

úterý

20. dubna
středa
10.00 Obřad posvěcení člověka
18.00 Obrazy a příběhy N. zákona
4

•

22. dubna
pátek
7.00 Obřad posvěcení člověka
17.30 Uvedení knihy o J. Adamcovi  2
24. dubna
9.30 Dětská neděle
10.30 Obřad posvěcení člověka

neděle
3

26. dubna
úterý
18.00 Pěvecký sbor
4
18.00 Pánský klub
4
18.00 Ekumenická bohoslužba ke Dni
Země (kostel Nejsv. Salvátora)

•
•

27. dubna
středa
10.00 Obřad posvěcení člověka
18.00 Obrazy a příběhy N. zákona
4
19.30 Friedrich Rittelmeyer a jeho cesta od
Ježíše ke Kristu (přednáší T. Boněk)

•

29. dubna
7.00 Obřad posvěcení člověka
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pátek

1. května
10.30 Obřad posvěcení člověka
3. května
18.00 Pěvecký sbor
19.00 Úvod do duchovních cvičení
4. května
10.00 Obřad posvěcení člověka
18.15 Nešpory „Světlo Kristovo“
19.00 Rada pražského sboru OK
5. května
18.00 Pastorální medicína

neděle
úterý
4
4

•
•

středa

čtvrtek
4

•

6. května
pátek
7.00 Obřad posvěcení člověka
19.00 Biblická vlastivěda: Ébal a Gerizim
(Barrandov)
4

•

7. května
sobota
8.00 Obřad posvěcení člověka (slovensky)
15.00 Vzpomínání na Evu Oliveriusovou
8. května
10.30 Obřad posvěcení člověka
12.30 Rada Obce křesťanů v ČR
10. května
18.00 Pěvecký sbor

neděle

úterý
4

•

11. května
středa
10.00 Obřad posvěcení člověka
18.00 Obrazy a příběhy N. zákona
4

•

13. května
7.00 Obřad posvěcení člověka

pátek

19. května
18.00 Pastorální medicína
20. května
7.00 Obřad posvěcení člověka

22. května
10.30 Obřad posvěcení člověka
poté Výroční shromáždění OK
24. května
18.00 Pánský klub
18.00 Pěvecký sbor

26. května Nanebevstoupení
10.30 Obřad posvěcení člověka
27. května
7.00 Obřad posvěcení člověka

18. května
středa
10.00 Obřad posvěcení člověka
18.00 Obrazy a příběhy N. zákona
4

•

2
úterý
4
4

•
•

čtvrtek
pátek

28. května
sobota
8.00 Obřad posvěcení člověka (estonsky)
15.00 Ekumenická bohoslužba za krajinu
(Sedlecké skály, Praha–Suchdol)

31. května
18.00 Pěvecký sbor

•

neděle

•

15. května
9.30 Dětská neděle
10.30 Obřad posvěcení člověka

úterý
4

pátek

25. května
středa
10.00 Obřad posvěcení člověka
18.00 Obrazy a příběhy N. zákona
4
19.30 Křesťanství na počátku 20. století
a hledání jeho zmrtvýchvstání
(přednáška T. Boňka)

29. května
9.30 Nedělní obřad pro děti
10.30 Obřad posvěcení člověka

17. května
18.00 Pěvecký sbor

•

21. května
sobota
8.00 Obřad posvěcení člověka (anglicky)
10.00 – 18.00 Dibleš májový (divadlo, blešák,
domácí občerstvení)
4

14. května
sobota
8.00 Obřad posvěcení člověka (lotyšsky)
neděle
3

čtvrtek
4

1. června
10.00 Obřad posvěcení člověka
18.15 Nešpory „Pán živlů“
19.00 Rada pražského sboru OK
2. června
18.00 Pastorální medicína
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neděle
3
úterý
4

•

středa

čtvrtek
4

•

3. června
7.00 Obřad posvěcení člověka

pátek

5. června Letnice
9.30 Dětská neděle
10.30 Obřad posvěcení člověka

neděle
3

6. června Letnice
10.30 Obřad posvěcení člověka

pondělí

7. června Letnice
7.00 Obřad posvěcení člověka
18.00 Pěvecký sbor
19.00 Úvod do duchovních cvičení

úterý

• 4
• 4

8. června
10.00 Obřad posvěcení člověka

středa

10. června
pátek
7.00 Obřad posvěcení člověka
19.00 Biblická vlastivěda: města Archy
(Barrandov)
4

•

11. června
sobota
8.00 Obřad posvěcení člověka (litevsky)
12. června
10.30 Obřad posvěcení člověka

neděle

14. června
18.00 Pěvecký sbor
15. června
10.00. Obřad posvěcení člověka
17. června
7.00 Obřad posvěcení člověka

úterý
4

•

středa
pátek

18. června
sobota
8.00 Obřad posvěcení člověka (slovensky)

19. června
10.30 Obřad posvěcení člověka
12.30 Rada Obce křesťanů v ČR
21. června
18.00 Pěvecký sbor

neděle

úterý
4

•

22. června
středa
10.00 Obřad posvěcení člověka
18.00 Obrazy a příběhy N. zákona
4

•

24. června Svátek Jana Křtitele pátek
10.30 Obřad posvěcení člověka
24. – 26. června
pátek – neděle
Víkendový kurz s Michaelem Debusem
na téma svátostí a jejich působení
2
25. června
sobota
8.00 Obřad posvěcení člověka (německy)
26. června
9.30 Nedělní obřad pro děti
10.30 Obřad posvěcení člověka
28. června
18.00 Pánský klub
18.00 Pěvecký sbor

neděle
3
úterý
4
4

•
•

29. června
středa
10.00 Obřad posvěcení člověka
18.00 Obrazy a příběhy N. zákona
4

•

1. července
7.00 Obřad posvěcení člověka

pátek

3. července
10.30 Obřad posvěcení člověka

neděle

Modrý dům poskytuje prostory
Rodinný klub Setkávání

Včelička (dopolední program pro děti
od 3 let, bez rodičů) Schůzka pro nové
zájemce bude koncem května, více na
www.setkavani.cz. Tradiční Rej věcí
se uskuteční v pátek 29. 4. od 10 do 16
hodin. Bazar oblečení pro děti i dospělé,
hraček apod., s domácím občerstvením!
Informace u M. Štrosové, tel. 607 641 513.

Klubíčko (program pro rodiče s dětmi
od 0 do 4 let inspirovaný waldorfskou
pedagogikou) Pátek 9.30 – 12.00.
Potvrzení účasti do čtvrtka do 15 hodin
Táně Švehlové, tel. 734 445 137. Příspěvek
na program 160 Kč, na oběd 40 Kč.
Aktuality můžete sledovat na facebooku
ve skupině „Klubíčko ― mateřský klub“.
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Vše se točí kolem středu
Rozhovor s Jaroslavou Black-Terleckou,
ukrajinskou rodačkou a kněžkou Obce
křesťanů v Kolíně nad Rýnem, o válce v její
zemi. Rozhovor vedl Wolfgang Held.
Před třemi dny zahájilo Rusko
vojenskou invazi na Ukrajinu.
Co si myslíte, co cítíte?
Jaroslava Black-Terlecka: Jsem tím velmi
zasažena. Často slýchám, že Ukrajina je
mladý útvar, který se jako stát teprve hledá.
To je pravda, pokud to berete tak, že dějiny
začaly pádem Sovětského svazu. Když byste
se podívali dál do minulosti, zjistili byste, že
Ukrajina je starobylá bytost. Kyjevská Rus
byla starověká říše, ze které později vznikla
Ukrajina, Rusko a Bělorusko. Musela se
prosadit proti Mongolům, Tatarům, musela
se postavit proti nejrůznějším národům,
protože byla znovu a znovu napadána –
také sousedními národy, jako bylo Polsko
nebo Německo. Musela bojovat, aby se
ochránila, a našla tak samu sebe. Ale to už
je minulost! Skutečnost, že je naše země
nyní znovu napadena, že se něco takového
děje, je katastrofou nejen z lidského, ale
i z historického hlediska. Na to už prostě
není vhodná doba. Jako by bylo vzkříšeno
minulé, předminulé století. Proto si mnoho
lidí na Ukrajině, a nejen tam, myslí, že je
to špatně. Zcela špatně – bez ohledu na to,
co si nyní myslíme o Rusku, o Ukrajině,
o Evropě, o EU, o NATO. Zcela mimo
všechny tyto debaty je to zásadně špatně.
Do našeho století to nepatří. Ano, přesně
tak to teď cítím.
Jedno srovnání: Od holandských
přátel jsem slyšel, že invazi
německého wehrmachtu do jejich
země v roce 1940 prožívali tak těžce
proto, že to byl jejich bratr, kdo zemi
napadl. Je to podobné i na Ukrajině?
Ano, pocit je to podobný, protože stejně jako
existuje jazyková blízkost mezi Německem
a Nizozemskem, existuje i jazyková blízkost
mezi Ruskem a Ukrajinou. Jako sousední
země máme nejen společnou historii, ale

cítíme se propojeni i na jazykové úrovni.
Proto je tento útok tak brutální.
Jak zní ukrajinským uším ruský
narativ, respektive válečná
propaganda, že Ukrajina patří
k ruskému impériu a není vlastním
národem?
To zní ukrajinským uším velmi špatně,
protože, jak jsem už řekla, historie Ukrajiny
je stará více než 1000 let. Pokud bychom
zde chtěli vyvozovat nároky z narativu,
pak by Norové mohli také říci, že jako
vikingští zakladatelé mají právo považovat
Ukrajinu za součást své země: „Kdysi jsme
to tu dobyli a na ruský trůn, na trůn Rusi,
jsme dosadili svá knížata a krále, takže ta
země je naše.“ Ale Švédy ani Nory naštěstí
nenapadne, že by nyní vtrhli do Kyjeva.
Historie je tak bohatá! Mnoho národů
pomáhalo budovat ukrajinský stát, mnoho
národů se na něm podílelo v dobrém i zlém.
Pokud by tyto historické narativy platily
i dnes, mohlo by Polsko získat západní
Ukrajinu, protože Halič byla také domovem
polského krále Jana Sobieského a ten měl
toto území po určitou dobu pod sebou jako
Polsko-litevskou unii. Rakousko by také
mohlo říci, že si nárokuje část západní
Ukrajiny, protože v rakousko-uherské
monarchii za císaře Františka Josefa byla
západní Ukrajina velmi opečovávaná: „Náš
císař zvelebil západní Ukrajinu železnicemi
a dobrými silnicemi, investoval do kultury.“
No jo, ale kde bychom měli začít a kde
skončit?
Co je Ukrajina? Leží na okraji Evropy
a uprostřed mezi Asií a Evropou.
Neleží na okraji, nýbrž ve skutečnosti leží
uprostřed mezi národy, náboženstvími
a kulturami. Tato centrální poloha je
zároveň požehnáním i prokletím. Ukrajinci
jsou národem žijícím uprostřed Evropy,
a přesto se zvenčí nezdá být jasné, kam
patří, respektive Evropská unie se to
Ukrajině neodvažuje přiznat. Ukrajina je
velká země, kde se lidé konečně našli takoví,
jací jsou. Tak rozdílní, jací jsou. Žijí zde
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Rusové, krymští Tataři, Ukrajinci a Poláci,
pravoslavní Řekové, římští katolíci, ruští
pravoslavní, muslimové a početné židovské
komunity. Všichni žijí v této zemi a všichni
se snaží společně se postavit ruskému útoku
bez ohledu na to, jakým jazykem doma
mluví a do jaké církve chodí. To je už samo
odpovědí. Kdo tedy ještě i dnes může vznést
nárok? A s jakými argumenty?
Současná válka je také konfliktem
mezi společenskými systémy,
mezi demokracií a autokracií.
Jak demokratická je Ukrajina?
Ukrajinci jsou od přírody směsicí anarchistů
a demokratů. Je to zvláštní směs: lidé
na Ukrajině nemají rádi, když jim vládne
někdo, kdo je pro ně cizincem. Raději mají
svého prezidenta, i když je hloupý nebo
zkorumpovaný. Když chce někdo zvenčí
určovat pravidla hry, všichni Ukrajinci,
bez ohledu na to, jakým jazykem mluví,
se cítí jednotní a brání se. Tak tomu bylo
od dob existence Kyjevské Rusi – určitá
tvrdohlavost a odpor vůči každému,
kdo přichází zvenčí a chce diktovat,
co a jak. Stejné to bylo s christianizací.
Latiníci, jak se říkalo křesťanům z Říma,
přišli s úmyslem určovat, jaké zde má
být náboženství. Ti, kteří ještě nebyli
pokřesťanštěni, říkejme jim obyvatelé
Kyjevské Rusi, se vzepřeli a řekli: ne,
chceme si vybrat sami. A vybrali si, co se jim
líbilo. Výstižným příkladem je svépomocně
založená a demokraticky vedená kozácká
republika, která sloužila jako ochranné
vojsko proti Turkům a Tatarům, jako
svépomocné bratrstvo, jakási rytířská
konfederace. O služby měly zájem i
sousední národy. Mimochodem, objevuje
se také v ukrajinské hymně. Když se však
stala příliš silnou, ruská kněžna Kateřina ji
zákeřně zničila. Tak tomu bylo v dějinách
vždy, i když to nebylo dokonalé, i když ten
nebo onen nebyl dobrý. Ukrajinci vždycky
chtějí, aby se mohli rozhodnout sami.
A když vycítí, že se děje něco podezřelého
a někdo jim chce vnutit prezidenta, brání
se. To byl případ zkorumpovaného,
Ruskem placeného Janukovyče, který se

na naší zemi obohatil a nic pro ni neudělal.
Ukrajinci jsou sice dobromyslní a možná
i flegmatičtí, ale pokud věci zajdou příliš
daleko, začnou se bránit.
Rusko si také teď činí nároky
na původ Kyjevské Rusi.
Ano, je to tak. Nároky nevznáší Rusko,
ale ruský prezident a jeho politici.
Nemohou si ji však nárokovat historicky,
mytologicky ani jazykově, protože ji
nezaložili. Prostě a jednoduše. Jednalo
se o mnoho různých slovanských kmenů,
a to nejen slovanských. Na této úrodné půdě
to byli Skytové – válečníci a stavitelé země.
V 8. století pak přišli Rurikovci, Varjagové,
kteří se dostali až do Cařihradu. Usadili
se v oblastech obývaných mnoha malými
slovanskými kmeny. Ve skutečnosti se
stalo něco zcela úžasného, něco, o čem se
říká, že je to možné pouze ve slovanském
prostředí: Cizí dobyvatelé ze severu se
zde stali knížaty, protože byli pohlceni
samotnou touto zemí: byli pohlceni
kulturou, kterou našli, a jazykem, který
slyšeli. Nebýt toho, mluvili bychom dnes
jakousi skandinávštinou. Jak je to možné?
Byli pohlceni tímto národem, protože ho
milovali a protože tato kultura je zde silná,
řekla bych. Životaschopnost – nebo jak
to nazvat – této ukrajinské kultury vedla
k tomu, že kmeny ze severu v ní ztratily
vlastní identitu. Z Helgy se stala Olga,
z Waldemara Vladimír. Mimochodem,
Moskva tehdy ještě neexistovala.
Existuje něco z tohoto severského
vlivu i dnes?
Ano, rozhodně. Ve vnějším smyslu je
ukázkou takového vlivu velký památník,
který se nachází v centru Kyjeva. Jedná se
o sochu velké lodi se třemi bratry: Kyjem
(od něhož údajně pochází název Kyjev),
Ščekem a Choryvem, a se sestrou Lybidí,
kteří zde založili město již v 6. století.
Vzpomíná se na knížete Vladimíra I. nebo
Jaroslava Moudrého, který před 1000
lety postavil mnoho kostelů a za jehož
vlády došlo k rozkvětu Kyjevské Rusi.
Tyhle postavy stojí za všemi mýty, příběhy
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a legendami, které obklopují tyto severské
kořeny. Mnohé dcery královské rodiny
odešly jako princezny do Francie, Švédska,
Norska, Polska a dále vzájemně protkaly
Ukrajinu se západní Evropou.
Je tato kombinace slovanského
a severského původu příčinou krásy,
která je Ukrajincům a Ukrajinkám
připisována?
Ano, krásy a vůle bojovat. Povím o tom
jednu anekdotu. V roce 2018 jsme v Obci
křesťanů založili sbor v Kyjevě. Aktivní
jsme byli už nějakou dobu, ale oficiální
založení proběhlo teprve před čtyřmi lety.
Pro oslavy jsme si pronajali velkou budovu
v centru města. Na oslavy přijelo mnoho
přátel ze zahraničí, také z Gruzie. Zejména
s Gruzií je Ukrajina úzce propojena přes
Černé moře, ale také uvnitř země. Pak jsem
potkala gruzínské hosty v centru města,
seděli na náměstí a dívali se a dívali.
Protože byla doba oběda, zeptala jsem se:
„Hej, přátelé, proč tady sedíte a díváte se
takhle před sebe? Pojďme na oběd, ne?“
Pak mi jeden Gruzínec s povzdechem řekl,
že už pohled na kyjevské ženy ho nasytil.
Strašně jsme se nasmáli.
A co Krym? Rusko si tam také činilo
nároky a prosadilo si je anexí v roce
2014.
Krym patří do srdce Ukrajiny, ale nachází
se jinde než Kyjev. Novou christianizaci
Slovanů k nám přinesli vyslanci Cyril
a Metoděj z Cařihradu. Krym byl pro
tyto první křesťany důležitou zastávkou.
Tuto skutečnost popisuje také Markus
Osterrieder ve své knize „Sluneční kříž
a strom života“. Podle jedné legendy se jim
v noci dostalo vnuknutí. Slovany mohli
pokřesťanštit jedině tehdy, pokud by pro
ně vytvořili vlastní spisovný jazyk a napsali
předmluvu k Janovu evangeliu, aby je přímo
oslovili slovy: „Slyšte, Slované, co vám
chce říci Duch svatý.“ Následuje Janovo
evangelium. Inspirace dále říká, že tento
nový spisovný jazyk by se měl skládat ze tří
posvátných znaků pro Otce, Syna a Ducha,
tj. z kruhu, kříže a trojúhelníku. Z těchto

znaků by se pak dalo vytvořit mnoho
písmen. Cyril byl doma ve staré řečtině,
takže je logické, že vzniklo písmo tak blízké
řečtině.
Dá se nějak pochopit ruská touha
po Ukrajině?
Ano, dá se pochopit. Ukrajina je jako krásná
zahrada, zejména z ruského pohledu.
V ní si můžete odpočinout. Ta země je něco
jako veliká rekreační chalupa, o kterou
se nemusíte sami starat. Jedete tam
na příjemnou dovolenou a lidé tam vaří
dobré jídlo. Tak to žije v kolektivní paměti
ze sovětské éry. Města jako Lvov nebo
Černovice mají evropský charakter, stejně
jako Kyjev nebo Charkov. Jsou to města
postavená na kultuře, takže si připadáte
téměř jako ve Vídni. Rusové tam často rádi
jezdí na dovolenou, protože rozumějí svému
jazyku. A tak se tam stále cítí jako doma.
A něco nám berou v místech, do kterých
jsme vždy rádi chodili a kde jsme rádi
byli. Tento pocit je poměrně rozšířený.
V době Sovětského svazu jste se mohli
vydat také do Gruzie, země, která je stejně
stará a krásná, ale s ruštinou byste se tam
cítili jako cizinec. Je to něco úplně jiného.
Jazyk vytváří blízkost. Ale také vás činí
zranitelnými.
Je to mýtus. Z tohoto pohledu je Krym
něčím vzácným, jakýmsi tajemným
místem, které visí z Ukrajiny jako takový
roh. Není to ostrov, ale poloostrov,
řečeno zeměpisným jazykem. V roce 1783
Kateřina dala poloostrov dobýt. To není
tak dávno. Později byla uzavřena smlouva
s Chruščovem, který ten ostrov vrátil
Ukrajině. Nelze tedy s čistým svědomím
tvrdit, že poloostrov byl vždycky ruský.
Krym nemůže existovat bez ukrajinského
zásobování vodou, takže existovaly dobré
důvody pro jeho vrácení Ukrajině – proto,
aby tam mohli být lidé zásobováni vodou.
Co vám přes všechnu hrůzu této
katastrofy dává naději?
Naději mám, když se dívám na zprávy
a fotky a když čtu od mnoha přátel,
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co se právě teď ve vší té nouzi děje.
Je tam teď takové velké bratrství, taková
velká solidarita! Lidé si navzájem pomáhají,
babičky dělají bramboráky a nosí je
vojákům na ulici, starosta Kličko s chlapci
připravuje Molotovovy koktejly. Prezident
bez jakýchkoli válečných zkušeností si
nasadí přilbu a řekne: „Jsem tady. Je třeba
bránit naši zemi a dělat to společně. Kyjeva
se nevzdáme.“ To je pocit, který spojuje.
Že Rusko musí osvobodit Ukrajinu
od režimu, je lživý narativ. Nechceme být
osvobozeni, my jsme svobodní. A to Putina
velmi rozčiluje. Ukrajinci se nepodrobí
kvůli levnému plynu. Ani Stalin neuspěl
s umělým hladomorem proti Ukrajině.
Čtyři až osm milionů lidí tam zemřelo
za těch nejstrašnějších okolností. Je jedno,
jestli na Ukrajině mluvíme rusky, jidiš
nebo krymskou tatarštinou, podstatné je,
že jsme svobodní. Tak to u nás lidé cítí.
Nyní existuje velké pouto mezi židovskými
komunitami, mezi krymskotatarskými
komunitami, ruskojazyčnými,
ukrajinskojazyčnými, polskojazyčnými.
Dokonce i Romové včera ukradli ruský
tank. Každý pomáhá, jak může. Všichni
se sdružují kolem svobody. Jde o svobodu
a sebeurčení.
Rozhovor Geralda Häfnera o Ukrajině
mě potěšil. Řekl však také, že Ukrajina
leží na okraji. Dochází k jazykovému
nedorozumění. Název „Ukrajina“ v ruském
překladu znamená „země na okraji“
nebo „na okraji země“. Ano, Ukrajina je
z ruského pohledu okrajová: a taky že jsou
tu katolíci a latinka. Pokud to vezmete
v ukrajinštině, slovo „Kraj“ neznamená
okraj, ale zemi, a „u“ znamená „v“, nikoli
„na okraji“. U-Krajina tedy znamená
„v zemi“, „uprostřed země“. „Okraj“ patří
k narativu, který se traduje na ruské straně.
Etymologicky to bylo tak, že lidé, kteří se
vrátili z dobývání nebo cest, říkali, že jsou
opět „v zemi“, že jsou opět „v Krajině“,
že jsou opět ve své zemi. Tak vznikl název,
který se nějakou dobu používal souběžně
s názvem Rus. A mimochodem, Johann
Gottfried Herder ve svém cestovním deníku

z roku 1769 říká o Ukrajině velmi prozíravá
a pravdivá slova. Vlastně by zde měla být
citována. Ale Putin samozřejmě Herdera
nečte.
Jestli mám naději? Ano, ano, mám velkou
naději, když vidím ty lidi, když vidím
bombardovaná města, Charkov, Kyjev,
Oděsu, a lidé stále neztrácejí humor
a vtip. A ženy rodí v noci ve stanici metra.
A všichni oslavují narození a říkají: „Teď
je dítě pokřtěno ohněm a vodou.“ Jaké
bratrství napříč národem! Jako by lidé,
možná zcela nevědomky, chtěli něco
z těch vzácných zárodků, o nichž mluvil
Herder, chránit pro budoucnost. To je to,
co bych nám přála, našim, mým německým
přátelům: aby nezůstávali nečinní na okraji
dějin, aby nezůstávali u vysvětlení názvu
Ukrajiny ve smyslu „na okraji“, ale aby si
mysleli, že Ukrajina je nyní střed a že jde
o střed a že tam je třeba pomáhat. Protože
lidství je dnes tím středem. A nejde o žádné
politické otázky, ani o to, co komu řekl
Rudolf Steiner. V tuto chvíli nejde ani
o velkou ruskou duši. Bude dál existovat,
nebojte se, i ona se musí změnit. Ale dnes
jde o to, abychom pomohli bratru, který
je v nouzi. A to dříve než bude pozdě.
Ukrajina, ponechaná sama sobě, bojuje
proti duchu zla minulého století, proti
břemenům minulosti. Tyto dobyvačné války
nepatří do naší doby. Stejně jako staré
myšlenky o „sférách vlivu“. To je zastaralá
zpráva. Nějaký vztah může dnes vzniknout
pouze ze svobody. A lidé na Ukrajině bojují
za svoji a zároveň i za naši svobodu. Bojují
za to, abychom se probudili.
Jaroslava Black-Terlecka se narodila
v roce 1973 na Ukrajině, vystudovala
filozofii a germanistiku v Černovicích.
Od roku 2005 působí jako farářka v Obci
křesťanů. V Německu a na Ukrajině již
publikovala a překládala poezii, povídky a
eseje. Je vdaná a žije v Kolíně nad Rýnem.
Zdroj: https://dasgoetheanum.com/esgeht-um-die-mitte/
Z němčiny přeložila Stanislava Veselková.
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Co se děje v újezdních sborech
Příbram

Hornická 327, prostory Waldorfské školy
Příbram
Pro přípravu a konání setkání hledáme
pomocníky. Pokud byste byli ochotni
pomoci, dejte prosím vědět Josefovi
a Evě Lánských.
Kontakt
Josef a Eva Lánských, lanska@volny.cz,
tel. 602 866 434
Odpovědný farář Tomáš Boněk
14. května
9.30 vyučování náboženství
10.00 Nedělní obřad pro děti
10.30 Obřad posvěcení člověka

sobota

Brno

Plovdivská 8, Brno – Žabovřesky, prostory
Waldorfské základní školy
Pro přípravu a konání setkání hledáme
pomocníky. Pokud byste byli ochotni
pomoci, dejte prosím vědět Zdeňku
Tenorovi.
Kontakt
Zdeněk Tenora, Křepice 79, 691 65,
zdenek.tenora@seznam.cz,
tel. 605 985 200
Odpovědný farář Tomáš Boněk
21. – 22. dubna
čtvrtek – pátek
17.00 Lukášovo evangelium
7.45 Obřad pro děti
náboženství pro děti (po vyučování)

•

8. května
10.00 Nedělní obřad pro děti
10.30 Obřad posvěcení člověka

neděle

19. – 20. května
čtvrtek – pátek
17.00 Lukášovo evangelium
7.45 Obřad pro děti
náboženství pro děti (po vyučování)

16. – 17. června
čtvrtek – pátek
17.00 Lukášovo evangelium
7.45 Obřad pro děti
Náboženství pro děti (po vyučování)

•

České Budějovice

M. Chlajna 23, prostory Waldorfské školy
České Budějovice (dubnové setkání se
koná v prostorách Kulturně vzdělávacího
centra Pansofie, Lannova tř. 10)
Pro přípravu a konání setkání hledáme
pomocníky. Pokud byste byli ochotni
pomoci, dejte prosím vědět Kateřině
Kamenské.
Kontakt
Kateřina Kamenská, tel. 605 272 660,
katka.kusova@seznam.cz
Odpovědná farářka St. Veselková
1. – 3. dubna
pátek		
sobota		
		
		

pátek – neděle
příprava oltáře
zádušní obřad,
přednáška a rozhovor
se Stanislavou Veselkovou

neděle		

program pro děti a dospělé
(hry, zpívání, vyprávění,
Nedělní obřad pro děti,
Obřad posvěcení člověka,
občerstvení)

13. – 15. května
pátek – neděle
pátek		
přednáška a rozhovor
		
se Stanislavou Veselkovou
		
poté příprava oltáře
sobota		

Obřad posvěcení člověka,
umělecká činnost

neděle		

program pro děti a dospělé
(hry, zpívání, vyprávění,
Nedělní obřad pro děti,
Obřad posvěcení člověka,
občerstvení)

•

Podrobný program bude zaslán zájemcům.
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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.
Kontakt
web: pardubice.obec-krestanu.cz
pošta: Elisabeth a Lukáš Dostalovi,
Terezy Novákové 1928/33,
530 02 Pardubice, tel. 466 335 102,
email: Jakub Neubauer,
jakub.neubauer@gmail.com
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.
O Velikonočním pondělí (18. dubna) se
bude v Praze (kaple sv. Jana, Na Špejcharu
3, Praha 7) konat letošní konfirmace. Mezi
konfirmandy jsou čtyři děti z Pardubic.
27. března
neděle
10.00 Obřad posvěcení člověka
11.00 Nedělní obřad a vyprávění pro děti
poté společný oběd
1. května
neděle
10.00 Obřad posvěcení člověka
11.00 Nedělní obřad a vyprávění pro děti
poté společný oběd
12. června
neděle
10.00 Obřad posvěcení člověka
11.00 Nedělní obřad a vyprávění pro děti
poté společný oběd
Další nedělní setkání se budou konat až
po letních prázdninách. Během jarních

měsíců plánujeme ještě aspoň jednu
veřejnou přednášku, její termín a téma
však k uzávěrce Oznamovatele ještě nebyly
konečně domluveny, takže budou oznámeny
s předstihem 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.
Kontakt
Helena Chromčáková, tel. 736 777 831,
Toveř 13, 783 16 Dolany u Olomouce,
helena.chromcakova@atlas.cz
Odpovědná farářka Virve Eigo
27. března
10.30
11.30
poté
14.00

Obřad posvěcení člověka
Nedělní obřad pro děti
vyučování náboženství pro děti
Život se svátostmi (přednáška
a rozhovor s Virve Eigo)

1. května
10.30
11.30
poté
14.00

neděle

Obřad posvěcení člověka
Nedělní obřad pro děti
vyučování náboženství pro děti
Život se svátostmi (přednáška
a rozhovor s Virve Eigo)

5. června
10.30
11.30
poté
14.00

neděle

neděle

Obřad posvěcení člověka
Nedělní obřad pro děti
vyučování náboženství pro děti
Život se svátostmi (přednáška
a rozhovor s Virve Eigo)

Další setkání se budou konat až po letních
prázdninách.
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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

Ke 100. výročí založení Obce křesťanů
se bude ve dnech 7. až 11. října 2022
konat velké mezinárodní setkání na
téma LOGOS – posvěcení lidství.
Zváni jsou zájemci ze všech generací.
Mladí lidé budou tvořit velkou část
konference a budou na ni mít rozhodující
vliv. Záměrem organizátorů je proto
poskytnout mladým lidem příležitost
připravit setkání svým vlastním
způsobem, na základě jejich představ
a přání.
Čtyři stěžejní témata setkání byla
formulována takto:
• LOGOS – posvěcení lidství –
počátek a cíl veškerého vývoje
• Svátost – léčení a posvěcení člověka
a světa skrze jejich proměnu
• Archanděl Michael – duch času
a mlčenlivý pomocník lidstva
• Vstup do druhého století –
Jak rozvíjíme síly inspirace
v obnoveném křesťanství?

Zodpovední farári
Frank Peschel
tel. +43 1886 2814, f.peschel@gmx.net
a Stanislava Veselková
2. (– 3.) apríla
sobota (– nedeľa)
Pašijové stretnutie
(presný dátum bude oznámený na webovej
stránke spoločenstva)
7. mája
sobota
Stretnutie vo Veľkonočnom období.
Júnové stretnutie
(dátum bude oznámený na webovej
stránke spoločenstva)

Mezinárodní
svatomichaelské setkání
v Dortmundu

Pokud byste na svatomichaelské setkání
rádi jeli společně s dalšími členy
a přáteli z české Obce křesťanů, ozvěte
se českým farářům.
A můžete se jim ozvat i s prosbou o pomoc
v případě, že byste rádi něco navrhli
do programu setkání: téma přednášky
či přednášejícího, vedení pracovní skupiny
či workshopu, uspořádání prezentace či
předvedení uměleckého představení.
Webová stránka setkání: cg-2022.org
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Informace
Konfirmace 2021/2022

Přípravu na konfirmaci ve školním roce
2021/2022 vede Virve Eigo. Konfirmace
je plánována na Velikonoční pondělí
18. 4. v 10.30.

Rady

Rada pražského sboru Obce křesťanů
se sejde ve středu 6. 4., 4. 5. a 1. 6.
vždy v 19.00. Rada Obce křesťanů
v ČR se sejde v úterý 19. 4. (v 17.30),
v neděli 8. 5. (ve 12.30) a v neděli 19. 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

Sborník Okruh a střed

Vychází čtvrtletně od roku 1998. Každé
číslo je věnováno jednomu aktuálnímu
nebo nadčasovému tématu v jeho
duchovních souvislostech.
Na rok 2022 jsou plánována tato témata:
– tlak na digitalizaci a virtualizaci
vzdělávání a na problémy s tím spojené,
– sexualita a její pozemské i duchovní
souvislosti,
– 100. výročí založení Obce
křesťanů a současné výzvy pro hnutí
za náboženskou obnovu,
– mezilidská spolupráce od plodného
vedení rozhovoru po řešení konfliktů.
Roční předplatné a/nebo jednotlivá čísla
si můžete zakoupit tak, že o ně požádáte
redakci (okruh@email.cz). Více informací
a některé starší články ke stažení najdete
na webu sborníku: oas.obec-krestanu.cz.

Pomoc s propagací

Kromě facebookových stránek Obce
křesťanů a Okruhu a středu, o nichž
jsme psali minule, můžete nyní dobrými
myšlenkami pomoci šířit povědomí
o naší činnosti i na instagramu:
instagram.com/obec_krestanu
Okruh a střed navíc najdete i na twittru
pod hashtagem: #OkruhAStřed

E-shop mimo provoz

Samoobslužný nepravidelník 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.

Internetový obchod s naší literaturou
a dalšími drobnostmi, který jste mohli
během posledního cca jednoho roku najít
na provizorní adrese, nyní nefunguje.
Jednak vypršelo trvání bezplatné služby,
jednak v tuto chvíli nemáme dostatek
pomocníků na jeho provozování.
Podaří-li se vytvořit nový tým
dobrovolníků, kteří se o provoz
obchodu budou starat, bude možné jej
zprovoznit na našem vlastním serveru.
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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, České Budějovice – Stanislava Veselková,
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

8. – 13. 6. (Mezinárodní konference pastorální medicíny
v Dornachu), 13. – 16. 6. (regionální synoda ve Vídni)

Virve Eigo

13. – 16. 6. (regionální synoda ve Vídni),
27. 6. – 6. 7. (farářská návštěva estonských sborů)

Milan Horák

13. – 27. 4. (farářská návštěva estonských sborů),
13. – 16. 6. (regionální synoda ve Vídni),

Stanislava Veselková 1. – 3. 4. a 13. – 15. 5. (farářské návštěvy v Č. Budějovicích),
6. – 7. 5. a v červnu (farářské návštěvy na Slovensku),
13. – 16. 6. (regionální synoda ve Vídni)

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)
euroúčet 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
směrovat připomínky a náměty. Uzávěrka tohoto čísla: 24. března 2022

