Setkání ke 100. vyročí zalození Obce křestanu
16. – 18. září 2022 v Obci křestanu, Na Spejcharu 3, Praha 7
________________________________________________________________________________

Program
pátek 16. září
17.30–18.30
18.30–20.00
20.00–20.10
20.10–20.25

Registrace účastníku
16. září 1922 (přednáška Tomáše Boňka)
přestávka
Večerní bohoslužba

sobota 17. září
8.00–8.45
9.00–9.45
9.45–11.15
11.15–11.45
11.45–13.00
13.00–15.00
15.00–16.15
16.15–17.00
17.00–18.30
18.30–19.30
19.30–20.45

Obřad posvěcení člověka
přestávka na snídani
Byt křestanem na planetě Zemi (přednáška Milana Horáka)
přestávka
Dílna Co chce Obec křestanu? Co chci já? (vede Stanislava Veselková)
přestávka na oběd, kávu atd.
Dílna Co chce Obec křestanu? Co chci já? – pokračování
přestávka
Svátost jako brána světu (přednáška Virve Eigo)
přestávka na večeři
Koncert a eurytmické vystoupení (s přestávkou)

neděle 18. září
9.45–10.15
Naladění na obřad s pruvodním slovem
10.30–11.30
Obřad posvěcení člověka
11.30–11.45
přestávka
11.45–12.30
Závěrečné plénum – sdílení zázitku a impulsu
12.30–13.30
občerstvení
________________________________________________________________________________

Základní informace
Jak se k nám dostanete?
Metrem A na zastávku Hradčanská, pak 3 minuty pěšky (směrem na Letenskou pláň, na světelné
křižovatce doprava do ulice Badeniho, po 100 m doleva do ulice Na Spejcharu).
Dá se k nám dojet i autem, parkování je možné v omezené míře na byvalém stanovišti autobusu
naproti přes ulici, a dále na placenych parkovištích v okolí, např. v ulici Na Valech.

Možnosti ubytování
– ve sborovém domě Obce křestanu (v domě jsou omezené možnosti, máme několik lužek
ve sdílenych pokojích, jednu rozkládací postel a vícero matrací pro zájemce s vlastním spacákem.
Chcete-li nocovat v domě, napište do přihlášky typ ubytování, ktery preferujete.)
– v soukromí u pražskych přátel (nabídne-li nám někdo tuto možnost)

Možnost společného stravování
Během setkání budou k dispozici nápoje a základní potraviny (chléb a něco na něj), v sobotu
připravíme k obědu polévku. Pokud bude někdo chtít přispět ke společnému stravování, přineste
prosím pouze hotové produkty, které předáte přímo do „bufetu“. (Hotové produkty = např.: koláče,
buchty, slané pečení, pomazánky apod.) A samozřejmě rádi přivítáme pomoc v kuchyni/jídelně.

Příspěvky za účast, stravování a ubytování
Máme zato, že největší hodnotu mají peníze, které jsou poskytnuty ze srdce a z plného vědomí toho,
co činnost Obce křestanu v dnešním světě znamená, či muže znamenat.
Proto doufáme, že sami zvážíte vyši svého účastnického příspěvku (ktery bude využit především
na pokrytí nákladu na provoz prostor), stejně jako vyši příspěvku na stravování a ubytování v domě.
Příspěvky bude možné odevzdat při registraci nebo do určenych kasiček během setkání.

Další informace
u Tomáše Boňka, telefon: 723 164 793, e-mail: tomas.bonek@seznam.cz
_________________________________zde odstřihněte___________________________________

Přihláska
Přihlašuji se k účasti na setkání ke 100. vyročí založení Obce křestanu 16. – 18. září 2022.
Jméno a příjmení ...................................................................................................................................
Adresa ....................................................................................................................................................
E-mail ......................................................................................... Telefon .............................................
– Mám zájem o ubytování ve sborovém domě Obce křestanu*
typ ubytování ................................................................ (viz odstavec „Možnosti ubytování“)
– Mám zájem o ubytování v soukromí u pražskych přátel*
– Nabízím ubytování v soukromí pro přespolní přátele, mohu ubytovat ....... osob*
– Mám zájem o společné stravování*
– Pomohu s přípravou prostor (v pátek odpoledne cca od 14 hodin)*
– Pomohu s nákupem základních potravin (před setkáním)* (viz odstavec „Možnost stravování“)
– Pomohu v kuchyni/jídelně během setkání (příprava nápoju, servírování, mytí nádobí...)*
___________________________________________________________________________
* nehodící se škrtněte

Vyplněnou přihlášku potřebujeme do neděle 11. září 2022.
Mužete ji předat osobně kterémukoliv z farářu nebo poslat poštou na adresu: Obec křestanu,
Na Spejcharu 3, 170 00 Praha 7, anebo mailem: stanislava.veselkova@obec-krestanu.cz
(stačí zkopírovat přihlášku do mailové zprávy, tam ji vyplnit a mail odeslat).

