Program na červen až říjen 2020
7.6.2020

9.30

Trojiční bohoslužby – začíná liturgické mezidobí

káže Matěj Opočenský

14.6.2020

9.30

bohoslužby 1. po Trojici

káže Sam Hejzlar ml.

Matěj Opočenský při volbě faráře na Dobříši
18.6.2020

18.00

ekumenické bohoslužby, káže David Frýdl

u nás Tulská

Původně jsme chtěli v ekumeně společně slavit nanebevstoupení Páně. Svátek, který slavíme
v závěru velikonočního období a který nás upamatovává na dvě věci. Po Boží pravici máme mocného
přímluvce a tady na zemi máme očekávat mocného pomocníka v Duchu Svatém.
Bohoslužby jsme si ještě nedovolili v ten květnový přechodový čas svolat, ale posunuli jsme je na červen. Našli
jsme termín ve čtvrtek 18.6.2020 v 18.00. Kázat bude David Frýdl. Spolupředsedat bude páter Artur Matuszek
a možná také sestry farářky Eva Šormová a Eduarda Heczková, které bych chtěl také pozvat.
I kdyby nás mělo být málo, sejděme se v tomto již liturgickém mezidobí, takzvaném čase po neděli Sv.
Trojice. Čas to rozhodně není výplňový, je to čas naopak připravený k naplnění.
20.6.2020

12.00

Svatební bohoslužby Tomáše Jelínka a Lucie Líbalové

U Salvátora

21.6.2020

9.30

bohoslužby s VP

káže Matěj Opočenský

21.6.2020

11.00

Výlet otců

V neděli 21.6. proběhne opět neděle, která je věnována otcům. Loňské roky se otcové s dětmi po těchto
bohoslužbách vydávali na výlet. I letos bychom tak chtěli učinit. Nabízí se navštívit vyšehradské kasematy,
ty jsou zatím v jednání. Jisté ale je, že kdyby nevyšly kasematy, vhodnou trasu na výlet najdeme.
25.6.2020

14.00

setkání seniorů

25.6.2020

20.00

schůze staršovstva

28.6.2020

9.30

bohoslužby

káže Matěj Opočenský

Prázdninový program bude upřesněn během června na webu a samostatnou přílohou
Sborová dovolená na Šumavě
(podrobnosti na druhé straně programu)

25.7. - 1.8.2020
4.9.2020

odpoledne

Horoušánky OPEN

16.9.2020

13.00

Horoušánky OPEN pro seniory

11.10.2020

10.30

Výroční sborové shromáždění a volba staršovstva

Nové Hutě
Do Horoušánek jsme
letos zváni místo na
konci školního roku na
začátek toho nového.
Děkujeme Jelínkům!

12.06.20

Noc kostelů – Kde když ne u nás?

Jak jste již asi zaznamenali, letos u nás ve sboru Noc kostelů probíhat nebude. To ale není důvod k tomu zůstat sedět doma,
právě naopak. Vydejme se letos někam, prozkoumejme neobyčejný kostel, vyzkoušejme něco netradičního, poslechněme
si zajímavé vystoupení nebo jen zažijme známá místa jinak, bez turistů a shonu. Pár tipů jsme pro vás vybrali:

Na neobyčejná místa…
kostel sv. Gabriela, Holečkova –
s unikátním Beuronským stylem,
17,00 – 20,00
kostel sv. Benedikta, Malostranské
náměstí – místo, kde do letošního jara
žily bosé karmelitky, 18,00 – 20,00

Na netradiční aktivity…
ECM Ječná, Ječná – žebřík do nebe,
vysoká lanová překážka;
18,00 – cca 21,00

Kostel Stětí Jana Křtitele, Domkářská
– ukázka kolových křesťanských
a židovských tanců; 19,30 – 20,00

Milíčova kaple, Rektorská – divadelní
představení pro děti o Palečkovi, 17,00
– 17,40

Na zajímavá vystoupení…

Za nevšední atmosférou…

ČCE Vinohrady, Korunní – čtení básní
při svíčkách od našeho Ondřeje Rady,
21,15 – 21,45

kostel Narození Panny Marie v Chuchli,
V Lázních – kostel řeckokatolické
pravoslavné církve, večerní bohoslužby,
19,30 – 20,15 a 21,30 – 22,00

kostel Bétel ECM, Vilová – hudební
vystoupení, Milan Pokorný (akustický
punk), 18,30 – 19,30, Rejbele (klezmer,
jidiš, arménské písně…), 21,30 – 22,30

kostel sv. Tomáše, Josefská – pouť
světla přes Karlův most do kostela sv.
Salvátora, od 20,00

W W W.NOCKOSTELU.CZ
Svatba Tomáše Jelínka ml. a Lucie Líbalové
20. 6. 2020

T O M Á Š

A

Sborová dovolená na Šumavě bude!
Jak už jsme psali v minulých číslech, sborová dovolená bude
a ještě máme i nějaká volná místa. Pojedeme 25. 7. – 1.8. 2020

L U C K A

"Nejlepší víno naposled,"
Jan 2, 10

S E Š Í V Á N Í

Ž I V O T Ů

na Šumavu, konkrétně do obce Nové Hutě, na chaty U Krtka
a Švehlíkovy.
Více info u Lenky Vokaté: Lenka.Vokata@seznam.cz.
Moc jí děkujeme za organizaci.

Program
2 0 . 6 . 2 0 2 0 , 1 2 : 0 0 Záštitu nad Nocí kostelů 2020 převzali:
Mons. Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský; Daniel Ženatý, synodní
Českobratrské
církve
evangelické,
předseda
ERC;
Loni sesenior
osvědčil
program
pro
děti, který
byl celotýdenní
a byl
K O
S TVondráček,
E L U předseda
S A LPSVParlamentu
Á T O ČR;
R ARNDr. Miloš Vystrčil, předseda Senátu Parlamentu ČR; PhDr. Lubomír Zaorálek, ministr
Mgr.
Radek
proložen různými hrami. Loni jsme na program byli s Alešem
kultury ČR; Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje; MUDr. Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy
Salvátorská 1045/1, Praha 1 - Staré Město
dva a myslím,
se povedl. Putovali jsme za postavami
a další starostové pražských městských
částí, městže
i obcí
Partneři projektu:

—
Svatba členky našeho sboru proběhne i v červenci, konkrétně
11. 7. 2020 a vdávat se bude Mirka Humlová.
Budoucím novomanželům přejeme hodně sil do svatebních
příprav, ale zejména Boží doprovod a požehnání v celém jejich
společném životě.
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tamních hvozdů.
Mediální partneři:
Letos bych chtěl poprosit o spolupráci někoho z vás.
Úplně prima by bylo
sejít se a promyslet, co bychom mohli
pro kulturu
z regionů
zorganizovat. Můžeme navázat opět na postavy z místní
historie, poohlédnout se i dál za kopce, nebo na místní
řemesla a hledat k tomu duchovní přesah.
Jako obvykle budou i večerní programy pro dospělé. Biblické
a loni jsme i dost zpívali, a to písně všeho druhu.
Já myslím, že je na co se těšit.
Matěj Opočenský
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