
Advent a Vánoce 2022 v Obci křesťanů v Praze
neděle 27. listopadu,
4., 11. a 18. prosince
v 9.30

Nedělní obřady pro děti
V 9.30 začne krátké vyprávění a poté bude nedělní obřad pro děti. 
(V neděli 4. prosince navazuje program dětské neděle ― viz níže.)

středa 30. listopadu
v 17.00

Adventní slavnost pro malé i velké
Budeme poslouchat adventní příběh, postupně zapálíme svíčky lemující
cestu příběhu a společně si zazpíváme několik svátečních písní.

neděle 4. prosince
od 9.30 do cca 14.00

Dětská neděle
Začíná v 9.30 vyprávěním a nedělním obřadem pro děti a pokračuje dalším
programem pro děti (vyprávění, kutění, hry) a po obřadu pro dospělé
(rozhovor s farářem). Součástí programu je společný oběd.

středa 7. prosince
v 18.15

Nešpory „Svatý Mikuláš“
večerní bohoslužba s kázáním

čtvrtek 8. prosince
v 19.00

Atout Choeur (Francie) a Canto Carso (ČR)
adventní koncert dvou smíšených pěveckých sborů

pondělí 12. prosince
v 19.30

Tajemství sedmi vánočních znamení
Adolf Zinsstag z Basileje pohovoří o sedmi vánočních znameních
od Rudolfa Steinera a výklad doprovodí hrou na Thomastikovy housle.

středa 14. prosince
15.00

Odpoledne pro naše starší
tradiční setkání s vlídným slovem, vzpomínáním, trochou hudby i cukrovím

sobota 17. prosince
od 10.00 do 18.00

Adventní jarmark
řemeslné stánky, dílničky pro děti, občerstvení a kulturní program

středa 21.12. v 11.30 
a v 18.00,
čtvrtek 22.12. v 16.00

Dvě pastýřské hry
Ve středu v 11.30 a 18.00 můžete v Modrém domě tuto lidovou hru vidět
v podání Akademie Tabor, ve čtvrtek v 16.00 ji zahraje kolegium WŠ Dědina.

neděle 25. prosince
v 9.30

Vánoční obřad pro děti
Hlavní vánoční bohoslužba pro děti, kterou sloužíme jen jedenkrát v roce,
zprostředkuje dětem smysl a poselství Vánoc. Před obřadem a po něm
si připomeneme vánoční příběh a prohlédneme betlém.

od 25. prosince
do 5. ledna

Obřady posvěcení člověka v době vánoční
V neděli 25.12. v 0.00 se koná půlnoční bohoslužba (s kázáním bez
přijímání), poté v 8.00 jitřní (s kázáním) a v 10.30 denní (s kázáním).
V pondělí 26.12. budeme slavit obřad od 10.30 (s kázáním). Po zbytek
vánoční doby (do 5.1.) se obřady konají denně (bližší informace
o časech konání najdete v Oznamovateli nebo na www.obec-krestanu.cz)

pondělí 26. prosince
v 16.00

Vánoční zpívání pro malé i velké
Ke společnému zpívání starších i novějších vánočních písní se sejdeme
v kapli. Rozličné hudební nástroje s sebou!

pátek 31. prosince
v 17.00

Silvestrovské kázání
Duchovní ohlédnutí za událostmi uplynulého roku na téma
„Mír se světem“. Káže Tomáš Boněk.

Všechny uvedené pořady se konají v našem sborovém domě, Na Špejcharu 3, Praha 7. Bližší informace 
u farářů: Tomáš Boněk (723164793, tomas.bonek@seznam.cz), Virve Eigo (233320230, virve@volny.cz), 
Stanislava Veselková (723799904, stanislava.veselkova@gmail.com)


