Pa²ije a Velikonoce 2009
v Obci k°es´an·
p°ehled mimo°ádných akcí
Ne²pory ve Velkém týdnu
V pond¥lí 6. dubna, v úterý 7. dubna a ve £tvrtek 9. dubna vºdy v 18 hodin se konají ve£erní
bohosluºby s kázáními zam¥°enými na události Velkého týdne.

Pa²ijová hra
Ve st°edu 8. dubna od 18 hodin se bude konat p°edstavení pa²ijového dramatu Rimóni od
J. Zeyera v podání student· Akademie sociálního um¥ní Tabor.

Pa²ijové £tení
Pa²ijové £tení se koná na Velký pátek, 10. dubna, od 18 hodin. Tento rok budou £teny pa²ije
podle Matou²e, jako hudební doprovod usly²íte £ásti Estonské m²e Urmase Sisaska.

Velikono£ní vigilie
K velikono£ní vigilii se letos sejdeme na Boºí hod velikono£ní (12. dubna) ve 400 u vchodu
na²eho domu na pejcharu. P·jdeme ml£ky pro vodu ke Strahovskému prameni, po návratu
(p°ibliºn¥ v 530) se bude konat první velikono£ní Ob°ad posv¥cení £lov¥ka. Následovat bude
spole£ná snídan¥, £tení a zpívání. V 930 pokra£uje d¥tským ob°adem pravidelné ned¥lní
dopoledne.
Zájemci o ú£ast na vigilii mohou (po p°edchozí domluv¥) v Obci p°enocovat.

Velikono£ní slavnost pro d¥ti
Na Boºí hod velikono£ní (12. dubna) se koná ned¥lní ob°ad pro d¥ti jako obvykle v 930.
Po krátkém úvodním vypráv¥ní budou d¥ti b¥hem ob°adu pro dosp¥lé (od 1030) vyráb¥t
pa²kály (velikono£ní sví£ky). Po skon£ení ob°adu a krátké p°estávce (p°ibliºn¥ v 1145) bude
následovat velikono£ní slavnost s vypráv¥ním, spole£ným zp¥vem a rozsvícením pa²kál·.

Konrmace
Konrmace (bi°mování) se koná na Velikono£ní pond¥lí (13. b°ezna). Ob°ad za£ne v 1030 a
bude trvat p°ibliºn¥ p·ldruhé hodiny.
V²echny uvedené po°ady se konají v na²em sborovém dom¥ Na pejcharu 3 (stanice metra
Hrad£anská, sm¥rem na Letnou na první k°iºovatce doprava do ulice Badeniho, kolem izraelského
velvyslanectví doleva do ulice Na pejcharu). P°ípadné dal²í informace Vám poskytnou fará°i
Frank Peschel (233 325 317, frank.peschel@volny.cz), Tomá² Bon¥k (233 313 211,
tomas.bonek@seznam.cz) a Milan Horák (233 320 230, milan.m.horak@volny.cz).

