Obec křesťanů — hnutí za náboženskou obnovu

Oznamovatel150
Goetheanum v Dornachu u Basileje –
rodný dům Obce křesťanů, 1922

červenec ― září 2022

Milí přátelé,
až se po letních prázdninách opět shledáme, budeme si připomínat události, během nichž
před sto lety došlo ve švýcarském Dornachu k založení Obce křesťanů. V skrytu a bez
jakékoli veřejné publicity byli tehdy v tzv. Bílém sále v jižním křídle prvního Goetheana
vysvěceni první kněží nového hnutí za náboženskou obnovu. V rámci tohoto svěcení
pak Friedrich Rittelmeyer sloužil 16. září 1922 první obřad posvěcení člověka a započal
tak nový svátostný proud, který skrze Obec křesťanů proudí do světa. I když leccos
předcházelo a další kroky následovaly, byl tento obřad mezníkem na cestě k pozemské
skutečnosti Obce křesťanů. Poprvé při něm ožil oltář, který je jejím středobodem
i pramenem.
Od té doby uplynulo sto let a při pohledu zpět můžeme pohlížet na všechny vnější
historické události, krize a zvraty, které Obec křesťanů spoluprožívala, a zároveň i na to,
jak postupně rozvíjela svou činnost, zahajovala své působení v dalších zemích a jazycích.
To podstatné ale zůstává vnějšímu historickému pohledu skryto. Obec křesťanů svým
působením vnesla požehnání do osudů bezpočtu svých členů a přátel. Stála při nich
v bolestných i radostných chvílích jejich životů a byla jim oporou a pomocí.
Chtěla a chce být místem, které umožňuje setkání s živým Kristem. V jistém smyslu
je také vnitřní pramen Obce křesťanů stále skryt. Ve vnějším smyslu navazuje na
křesťanskou církevní tradici. Síla k obnově náboženského života jí vyvěrá z duchovního
poznání, které do světa vstoupilo skrze antroposofii. Bez ní a bez zásadní pomoci jejího
zakladatele Rudolfa Steinera by naše Obec křesťanů nebyla vůbec myslitelná.
Je základem, na kterém stojíme a ze kterého čerpáme sílu a inspiraci pro naše působení.

Pro ty, kdo k našim oltářům přicházejí, může tento nosný základ zůstat skryt, pokud
ho sami nehledají. Svátostné činy, které skrze naše působení vstupují do života, jsou
skutečností, která působí sama sebou.
Ve dnech 16. – 18. září 2022 se v našem pražském Modrém domě sejdeme, abychom
se z různých úhlů pohledu zabývali smyslem našeho poslání a společně oslavili sté
narozeniny Obce křesťanů, která nás spojuje. Více k setkání na straně 4.
Na setkání s Vámi se těší a krásné léto přeje
Váš Tomáš Boněk

Cesta na festival LOGOS (7. až 11. října 2022)
Dáváme urychleně dohromady posádku autobusu na LOGOS v Dortmundu.
Máte-li zájem, přihlašte se co nejdříve Stanislavě Veselkové.
Možná nechcete či nemůžete jet, ale chtěli byste podpořit ty, kteří chtějí,
ale je to pro ně příliš drahé. Tito přátelé naši českou Obec křesťanů budou
reprezentovat na velkém mezinárodním setkání ke 100. výročí založení
Obce křesťanů. Finance nemají být důvodem k neúčasti.
Jak podpořit a více informací o festivalu najdete na straně 10.

Zprávy z Rady Obce křesťanů
Milí přátelé,
na Výročním shromáždění 22. května se po třech letech opět konaly volby do Rady
Obce křesťanů v České republice. Poděkování za obětavou práci patří bývalým členům
Rady Johance Černohorské, Denise Petrilakové, Janě Hnitkové a Lence Kratěnové.
Z předchozího složení Rady ve své funkci zůstaly Veronika Trundová, Ludmila Geryšerová
a Věra Libichová. Novými členy se stali Tereza Ambrose, Tomáš Brychta a Libor Šnobl.
Novým předsedou Rady byl zvolen Tomáš Brychta.
Čas letí a já po šesti letech předávám štafetu „předsedování“ dál. V Radě ale zůstávám
a budu i nadále pomáhat, s čím bude potřeba. Přeji nám všem hodně síly do dalších
rozhodnutí, která nás na naší cestě čekají. Se srdečným přáním pěkného léta,
Věra Libichová
Milí přátelé,
s Obcí křesťanů jsme se, společně s mojí manželkou, seznámili před deseti lety. Vždy jsme
se setkávali se srdečným, otevřeným a bezpodmínečným přijetím. V průběhu let jsme byli
od Obce křesťanů hodně obdarováni. Po čase jsme si uvědomili, že si takto nelze jen brát,
ale že je potřeba také něco věnovat. Proto jsme se před dvěma lety stali členy a já nyní
i členem Rady. Chci být součástí společenství Obce křesťanů a spolunést ji do dalších let.
Tomáš Brychta
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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

Nedělní obřady pro děti

se koná

se konají ve vybraných nedělích. Začínají
vždy v 9.30 krátkým vyprávěním
a pokračují vlastním obřadem, který trvá
cca 15 minut:
26. 6. (v době Svatojaní),
11. 9. (v Mezidobí),
2. 10. (v rámci Dětské neděle).
Máte-li zájem o obřad jinou neděli,
ozvěte se do pátku některému z farářů
(během letních prázdnin faráři, který má
farářskou zodpovědnost, více na poslední
straně).

každou neděli v 10.30 (s kázáním)
každou středu v 10.00
(nekoná se o letních prázdninách a 21. 9.)
každý pátek v 7.00
(nekoná se 26. 8. a 23. 9.)
ve vybraných sobotách v 8.00
(v jiných jazycích):
25. 6. německy, 2. 7. ukrajinsky,
3. 9. anglicky, 1. 10. lotyšsky

Obřad ve svátek
archanděla Michaela
čt 29. 9. v 10.30 (s kázáním)

Nešpory

(večerní bohoslužba s kázáním)
st 7. 9. v 18.15
st 5. 10. v 18.15

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.
Od začátku nového školního roku
do prosince jsou naplánovány
na 2. 10., 6. 11. a 4. 12.
Termíny na zbytek školního roku budou
oznámeny v příštím Oznamovateli.
Bližší informace u Stanislavy Veselkové.

Dětské neděle a další akce pro děti

Chcete-li dostávat pozvánky na Dětské neděle, slavnosti a další akce pro děti
a rodiny, pošlete svůj kontakt Stanislavě Veselkové.

Konfirmační příprava

Přípravu na konfirmaci 2023 povede v novém školním roce Virve Eigo.
Zahajovací setkání plánujeme na 9. – 11. září 2022. Máte-li dceru nebo syna
v novém školním roce v 8. nebo 9. třídě a chcete, aby prošli přípravou a přijali
svátost konfirmace, hlaste se co nejdříve Virve Eigo. Pravděpodobný termín
konfirmace je 10. dubna 2023 (Velikonoční pondělí).
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Setkání ke 100. výročí založení Obce křesťanů
Protože v době, kdy vychází tento Oznamovatel, začíná období letních prázdnin
a dovolených, budeme se bezprostřední přípravě setkání věnovat až na začátku
září. Program setkání, které se bude konat 16. – 18. září 2022 v Praze, uveřejníme
během prázdnin a rozešleme ho běžnou rozesílkou. Pokud se chcete účastnit
přípravy setkání a pomoci při jeho organizaci, ozvěte se Tomášovi Boňkovi.

Pravidelné skupiny

• Úvod do duchovních cvičení

• Obrazy a příběhy Nového zákona

(Virve Eigo)
jednou měsíčně (zpravidla první úterý)
od 19.00 v předkaplí
(o letních prázdninách se nekoná)
koná se: 13. 9., 4. 10.

(Tomáš Boněk)
středa 18.00 v suterénu
koná se: 29. 6., 14. 9., 28. 9.

• Pánský klub

• Studijní skupina

pastorální medicíny

(Virve Eigo)
zpravidla jednou měsíčně ve čtvrtek podle
průběžné dohody
(o letních prázdninách se nekoná)
koná se: 29. 9.

• Biblická vlastivěda

(Milan Horák)
bytový seminář, cca jednou měsíčně
v pátek v 19.00 na Barrandově
(Pivcova 944, zvonit na Sirotkovy)
30. 9. Filištínská města

(Pavel Hlavatý, ph.pracovni@gmail.com;
Milan Horák)
zpravidla čtvrté úterý v měsíci v 18.00
koná se: 28. 6., 26. 7., 23. 8., 27. 9.

• 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,
po letních prázdninách se poprvé sejde
20. 9.
(Změny termínů a místností vyhrazeny.)

Workshop vazby knih
Přijďte se naučit vázat knihy a zároveň společně vytvořit knihu svátostí a/nebo
knihu pro kroniku Obce křesťanů (kterou dosud nemáme). Workshop se bude
konat pravděpodobně v době letních prázdnin anebo na podzim. Máte-li zájem
o bližší informace, ozvěte se Stanislavě Veselkové.
Výroba kvalitní ručně šité knihy je finančně náročná (knihařský papír, kůže na
desky a další materiál). Pokud Vás neláká sama vazba knih jako řemeslo, ale chtěli
byste podpořit vznik těchto dvou knih důležitých pro naši českou Obec křesťanů,
můžete přispět finančně na účet Obce křesťanů 2700283389 / 2010, variabilní
symbol 33333, do zprávy pro příjemce napište KNIHA.
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•

Chronologický přehled akcí 

= pravidelná skupina
123
=
další
informace
na straně 123




24. června Svátek Jana Křtitele pátek
10.30 Obřad posvěcení člověka

26. července
18.00 Pánský klub

úterý
4

24. – 26. června
pátek – neděle
Víkendový kurz s Michaelem Debusem
na téma svátostí a jejich působení

29. července
7.00 Obřad posvěcení člověka

pátek

31. července
10.30 Obřad posvěcení člověka

neděle

5. srpna
7.00 Obřad posvěcení člověka

pátek

7. srpna
10.30 Obřad posvěcení člověka

neděle

12. srpna
7.00 Obřad posvěcení člověka

pátek

14. srpna
10.30 Obřad posvěcení člověka

neděle

19. srpna
7.00 Obřad posvěcení člověka

pátek

21. srpna
10.30 Obřad posvěcení člověka

neděle

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

2. července
8.00 Obřad posvěcení člověka
(ukrajinsky)

sobota

3. července
10.30 Obřad posvěcení člověka

neděle

28. srpna
10.30 Obřad posvěcení člověka

neděle

8. července
7.00 Obřad posvěcení člověka

pátek

2. září
7.00 Obřad posvěcení člověka

pátek

10. července
10.30 Obřad posvěcení člověka

neděle

15. července
7.00 Obřad posvěcení člověka

pátek

17. července
10.30 Obřad posvěcení člověka

neděle

22. července
7.00 Obřad posvěcení člověka

pátek

24. července
10.30 Obřad posvěcení člověka

neděle

23. srpna
18.00 Pánský klub

úterý
4

•

3. září
sobota
8.00 Obřad posvěcení člověka (anglicky)
4. září
10.30 Obřad posvěcení člověka

neděle

7. září
středa
10.00 Obřad posvěcení člověka
18.15 Nešpory „Jan Křtitel a archanděl
Michael“
19.00 Rada pražského sboru OK
9. září
7.00 Obřad posvěcení člověka
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pátek

11. září
9.30 Nedělní obřad pro děti
10.30 Obřad posvěcení člověka
13. září
19.00 Úvod do duchovních cvičení

neděle
3
úterý
4

•

14. září
středa
10.00 Obřad posvěcení člověka
18.00 Obrazy a příběhy N. zákona
4
19.30 Rada Obce křesťanů v ČR

•

16. – 18. září
pátek – neděle
Setkání ke 100. výročí založení
Obce křesťanů
2
16. září
7.00 Obřad posvěcení člověka

pátek

18. září
10.30 Obřad posvěcení člověka

neděle

20. září
18.00 Pěvecký sbor
25. září
10.30 Obřad posvěcení člověka
27. září
18.00 Pěvecký sbor
18.00 Pánský klub

úterý
4

•

neděle
úterý
4
4

•
•

28. září
středa
10.00 Obřad posvěcení člověka
11.30 Archanděl Michael a jeho obraz
v epištole obřadu posvěcení člověka
(přednáška a rozhovor)
18.00 Obrazy a příběhy N. zákona
4

•

29. září Svátek archanděla Michaela čtvrtek
10.30 Obřad posvěcení člověka
18.00 Pastorální medicína
4

•

30. září
pátek
7.00 Obřad posvěcení člověka
19.00 Biblická vlastivěda: filištínská města
(Barrandov)
4

•

1. října
sobota
8.00 Obřad posvěcení člověka (lotyšsky)
2. října
9.30 Dětská neděle
10.30 Obřad posvěcení člověka
4. října
18.00 Pěvecký sbor
19.00 Úvod do duchovních cvičení
5. října
10.00 Obřad posvěcení člověka
18.15 Nešpory „Strážce před obětí
posvěcení“
19.00 Rada pražského sboru OK

neděle
3
úterý
4
4

•
•

středa

Modrý dům poskytuje prostory
Rodinný klub Setkávání
Včelička

(dopolední program pro děti od 3 let,
bez rodičů)
V létě máme prázdniny, začínáme
v pondělí 5. 9. Kapacita na školní rok
2022/2023 je naplněná.
V září se bude konat tradiční Rej věcí!
Informace na www.setkavani.cz nebo
u Mileny Štrosové, tel. 607 641 513.

Klubíčko

(program pro rodiče s dětmi
od 0 do 4 let inspirovaný waldorfskou
pedagogikou)
Koná se každý pátek od 9.30 do 13.00.
Zazpíváme si, něco vyrobíme, zahrajeme si
krátkou pohádku a společně poobědváme.
Více informací na www.setkavani.cz nebo
u Táni Švehlové, telefon 734 445 137.
Příspěvek na program 160 Kč, na oběd
40 Kč. Více na facebooku ve skupině
„Klubíčko ― mateřský klub“.

—6—

Notička

Cena za 1. pololetí (19 lekcí) je 1530 Kč
(dvě lekce zdarma pro případ nutné
absence lektorky).
Lektorkou je waldorfská učitelka
Mgr. Lucie Vaishali Vaculíková.
Přihlášky a případné dotazy:
vaculikova@nsiw.cz, tel. 775 384 462.
Platby v hotovosti po 1., nejpozději
po 2. lekci. Více na nsiw.cz/aktuality

(hudební dílna pro děti od 2 do 7 let)
Rytmické a pohybové hry, zpívání
za doprovodu různých hudebních
nástrojů, hudební pohádka.
Dílna se koná v pondělí a začíná 19. 9.
První skupina od 14.30 do 15.15 hodin
je určena dětem od 3 do 7 let, druhá
skupina od 15.30 do 16.15 hodin dětem
od 2 do 4 let s doprovodem dospělého.

Co se děje v újezdních sborech
České Budějovice
Kulturně vzdělávací centrum Pansofie,
Lannova tř. 10)
Pro přípravu a konání setkání hledáme
pomocníky. Pokud byste byli ochotni
pomoci, dejte prosím vědět K. Kamenské.
Kontakt
Kateřina Kamenská, tel. 605 272 660,
katka.kusova@seznam.cz
Odpovědná farářka St. Veselková
10. – 11. září
sobota – neděle
sobota příprava oltáře, přednáška
a rozhovor se S. Veselkovou
neděle program pro děti a dospělé (hry,
zpívání, vyprávění, Nedělní obřad
pro děti, Obřad posvěcení člověka,
občerstvení)
Chcete-li dostávat podrobnější informace,
napište Kateřině Kamenské.

Čtvernost v životě
českobudějovického sboru
Když se něco stane na nějakém místě
poprvé, je to jako seménko padající
z vysokého stromu, hledajíc místo,
odkud by mohlo vyklíčit. Anebo jako

slovo vyslovené poprvé ústy, která dosud
nepromluvila, doufajíce, že si najdou
ucho, které se pro ně otevře. A my – třebas
bychom chtěli – nevíme jistě, co bude
následovat.
Opakuje-li se něco čtyřikrát, pak už je to
smělejší. Je to jako zvuk klepání se vší
naléhavostí a s nadějí, že se dveře otevřou.
Čtvernost předznamenává jistou zemskou
úplnost, značí živly anebo znamení kříže,
jímž žehná kněz, pronikajíc gesticky šírosti
prostoru a dálavy času.
Čtyřikrát se setkalo rodící se společenství
újezdního sboru v Českých Budějovicích.
Uvedení přišlo skrze zádušní obřad,
který se konal v sobotu 18. prosince
v eurytmickém sále Waldorfské školy,
jemuž předcházela páteční přednáška
o obřadu a jeho působení ve světě.
Podruhé se na témže místě konal obřad
v neděli 20. února s úvodní sobotní
přednáškou o dětech a jejich duchovním
světě. Pro děti už byl slaven dětský obřad
a od té doby je neděle také současně
Dětskou nedělí s hrami a vyprávěním.
V dubnu se celý program od pátku
1. dubna do neděle 3. dubna přesunul
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z Waldorfské školy do Kulturně
vzdělávacího centra Pansofie. Dům
Pansofie svým architektonickým secesním
slohem poněkud připomíná pražský
Modrý dům a jaksi přirozeně na sebe
převzal úlohu stávat se ve svých útrobách,
kde se ve všední dny provozuje školka,
dočasně kaplí. Sobotu naplnil zádušní
obřad a přednáška o kompozici obřadu
posvěcení a úloze ministranta. Neděle
opět patřila dětem (hry, vyprávění, obřad)
i dospělým (obřad posvěcení člověka).
Čtvrté setkání společenství se odehrálo
od pátku 13. do neděle 15. května. V sobotu
jsme opět prožili zádušní obřad a v neděli
program a obřady pro děti a dospělé.
Páteční večer nám obohatili žáci 8. třídy
Waldorfské školy představením o malé
čarodějnici v Jihočeském divadle. V sobotu
večer jsme směli naslouchat krásným
hlasům zpívajícím ukrajinské lidové písně
a také zvuku harfy i poezii.
Asi není překvapením, že při každém
setkání se společně, vždy za nosné podpory
ochotných dobrovolníků společenství,
musí nachystat oltář a prostory a z Prahy
dovézt vše nezbytné. Každé setkání je
završeno společným občerstvením.
Každý z nás, kdo byl přítomen, směl přidat
ke společenství svůj díl a – jak věřím – tkát
tím šat, anebo vytvářet kalich, do nějž
může vejít Duch, jenž jej naplňuje. A každý
z přítomných si také mohl pro sebe odnést
s sebou svůj oslovující zážitek. Myslím, že
nejvýmluvněji působí okamžik ticha, jež
dává pocítit to, co přesahuje lidskou řeč.
Děkuji všem, kteří tento počin rození
nového společenství spolunesli, živým,
zvláště však zemřelým, lidem a těm, kdož
dlí na Výsostech i těm, kdo oživují Zemi.
Oldřich Živný

Brno
Plovdivská 8, Brno – Žabovřesky, prostory
Waldorfské základní školy
Pro přípravu a konání setkání hledáme
pomocníky. Pokud byste byli ochotni
pomoci, dejte prosím vědět Z. Tenorovi.
Kontakt
Zdeněk Tenora, Křepice 79, 691 65,
zdenek.tenora@seznam.cz,
tel. 605 985 200
Odpovědný farář Tomáš Boněk
Příští setkání budou oznámena v září.

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
2. října

neděle

10.30 Obřad posvěcení člověka
11.30 Nedělní obřad pro děti
poté

Vyučování náboženství pro děti

14.00 Život se svátostmi (přednáška
a rozhovor s Virve Eigo)
Další setkání jsou plánována na 27. 11.,
29. 1., 19. 3., 28. 5. a 2. 7.
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Pardubice

Další pravidelná setkání se konají až po
letních prázdninách:

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

11.00 Nedělní obřad a vyprávění pro děti
poté

Společný oběd

2. října

neděle

10.00 Obřad posvěcení člověka
11.00 Nedělní obřad a svatomichaelské
vyprávění pro děti
Společný oběd

Další setkání jsou plánována
na 6. listopadu, 4. prosince, 25. prosince,
22. ledna, 26. února, 26. března,
23. dubna, 28. května, 25. června.

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.
Navíc oproti původnímu plánu se
bude v první červencovou neděli konat
mimořádné nedělní setkání
v kostele svatého Petra a Pavla
v Kostelci u Heřmanova Městce:

Nejbližší veřejná přednáška se bude konat
pravděpodobně v říjnu a bude oznámena
s předstihem na webu a emailovou
rozesílkou. (Pokud nedostáváte emailem
naše aktuální zprávy a chcete je dostávat,
sdělte prosím Milanu Horákovi svou
emailovou adresu).

Příbram
Hornická 327, prostory Waldorfské školy
Příbram
Pro přípravu a konání setkání hledáme
pomocníky. Pokud byste byli ochotni
pomoci, dejte prosím vědět M. Smejkalovi.

neděle

10.00 Obřad posvěcení člověka
11.00 Nedělní obřad a svatojánské
vyprávění pro děti
poté

neděle

10.00 Obřad posvěcení člověka

poté

Odpovědný farář Milan Horák

3. července

4. září

Společné posezení s obědem
(u Lomičků) a podle počasí a chuti
účastníků vycházka po okolí

Kontakt
Michal Smejkal, smejkal76@gmail.com
tel. 724690992
Odpovědný farář Tomáš Boněk
Příští setkání budou oznámena v září
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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
Zodpovední farári
Frank Peschel
tel. +43 1886 2814, f.peschel@gmx.net
a Stanislava Veselková
13. augusta

sobota

Obrad posvätenia človeka v rámci IPMT
v Banskej Štiavnici. Čas bude oznámený
neskôr.

Festival LOGOS
Milí přátelé,
dáváme dohromady posádku
autobusu na LOGOS v Dortmundu!
Máte-li zájem o místo v autobusu,
přihlašte se rychle Stanislavě Veselkové.
Finance nemají být důvodem
k neúčasti! Je více možností, jak snížit
náklady, například požádat v on-line
registraci o ubytování v soukromí. Také
to, že pojedeme objednaným autobusem,
výrazně sníží náklady na cestu.
Proto autobus potřebujeme naplnit!
Podle organizátorů se nyní už rychle
přihlašují lidé z celého světa. Proto
doporučujeme rychle se zaregistrovat
na webu festivalu cg-2022.org
Je-li potřeba, je možné použít tento
poměrně dobrý on-line překladač:
www.deepl.com. Potřebujete-li přesto
pomoci, ozvěte se Stanislavě Veselkové.
Na webu cg-2022.org v programu jsou už
zveřejněny workshopy. Je jich téměř
100 a jsou rozdělené do několika oblastí:
Obec křesťanů – náboženství, Otázky
o životě, osudu, karmě, zdraví, štěstí...,
Dětství a mládí, Společnost a věda,
Pohyb a řemesla, Umění, Hudba...
Workshopy se rychle plní, proto
doporučujeme s registrací neotálet.

Sbírka

16. – 17. septembra
piatok – sobota
Stretnutie pri príležitosti 100. výročia
založenia Spoločenstva kresťanov.
V piatok večer sa uskutoční prednáška
Franka Peschela na tému „Akú cirkev
potrebuje naša doba?“ Miesto a čas
prednášky budú určené neskôr.

Pokud nemůžete či nechcete jet, ale
rádi byste podpořili ty, kteří jet chtějí,
ale nemají dost peněz, pošlete prosím
jakoukoliv (třeba i malou) částku
na účet Obce křesťanů
2700283389 / 2010,
variabilní symbol 77777,
do zprávy pro příjemce LOGOS.

— 10 —

Informace
Rady

Vzkazatelna

Rada pražského sboru Obce křesťanů
bude ve středu 7. 9. a 5. 10. v 19.00.
Rada Obce křesťanů v ČR se sejde
ve středu 14. 9. a 19. 10. v 19.30.
Hosté jsou na jednání obou Rad srdečně
vítáni.

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.

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.

Jste-li ochotni nám pomáhat, obraťte
se prosím na faráře.

Pomoc s propagací

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.

E-shop mimo provoz

Kromě facebookových stránek
facebook.com/obeckrestanu
a facebook.com/okruhastred
můžete dobrými myšlenkami
pomoci šířit povědomí o naší činnosti
i na instagramu:
instagram.com/obec_krestanu_praha
instagram.com/okruhastred/
Okruh a střed navíc najdete i na twittru
pod hashtagem: #OkruhAStřed

Internetový obchod s naší literaturou a
dalšími drobnostmi, který jste mohli v
letech 2020 a 2021 najít na provizorní
adrese, od listopadu 2021 nefunguje.
Jednak vypršelo trvání roční bezplatné
služby, jednak 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

Letní pohotovosti farářů

V době letních prázdnin po většinu času bude většina farářů nepřítomna buď
z pracovních důvodů, nebo z důvodu dovolené. Pro naléhavé případy je však
vždy alespoň jeden z nich k dispozici:
1. – 23. 7.
24. 7.
25. 7. – 21. 8.
22. – 31. 8.

Tomáš Boněk
Milan Horák
Stanislava Veselková
Milan Horák

Zářijové nepřítomnosti farářů
Tomáš Boněk
Virve Eigo
Milan Horák
Stanislava Veselková

19. – 23. 9. (všeobecná synoda v Dornachu)
do 7. 9. (farářská návštěva estonských sborů),
18. – 24. 9. (všeobecná synoda v Dornachu)
22. – 27. 9. (mimopražské hospitace)
19. – 24. 9. (všeobecná synoda v Dornachu)

Předseda Rady Obce křesťanů v České republice

Tomáš Brychta, tel. 606 084 555, brychta.tomas@seznam.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 ČR nepobírá žádný příspěvek od státu, ani nezískala nic v tzv. církevních
restitucích. Žije 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: 21. června 2022

