Během oslavy sedí návštěvníci na
okolních kamenech, případně na
skládacích židlích, nebo na
rozložených dekách, či na hřejivé
lesní půdě.
Pro děti je připraven paralelní
program, při němž se mohou ve
skalním labyrintu dozvědět více o
době protireformace.
Dospělí i děti si přijdou na své díky
fascinujícímu prostředí a možná
budou i zralé borůvky.
Všechny příspěvky během
slavnostního víkendu budou
přeloženy buď písemně, nebo
ústně, a tudíž hosté z Německa,
Čech i Nizozemí budou moci
program sledovat.

Přihlášky
(i na jednotlivé body programu):
do 30. května 2015
Kaz. Michael Salewski,
salewski@ebu.de
035872-487 24
Zprostředkování ubytování:
do 10. března 2015
(hotel, penzion, ubytovna)
přes kaz. Jiřího Polmu,
00420-483389231
jiri.polma@seznam.cz
Náklady:
Podle komfortu ubytování.
Prosíme o příspěvek za jídlo.
Adresa:
Sbor Ochranovského
Seniorátu při ČCE
Komenského 603,
CR - 46822 Železný Brod

600 let po smrti českého
reformátora 6. července 1415 na
hranici v Kostnici
zvou české a německé sbory
Jednoty společně na

Pamětní Husův den
4. - 5. července
2015
v Železném Brodě

Sobota, 4. července 2015
Program začíná ve 13 hodin
přivítáním hostí ve sboru
v Železném Brodě.
Ve 14 hodin pak začne přednáška
Pavla Kameníka „Jan Hus –
iniciátor evropské reformace“, na
níž navazuje rozprava.
Po krátké přestávce nastíní od 15
hodin Dr. Jindřich Halama
(Evangelická teologická fakulta UK)
„(nepřímé) Linie od Jana Husa
k Jednotě bratrské“.
Husitské hnutí se domáhalo, aby
při večeři Páně dostávali chléb a
víno nejen duchovní, ale i laici.
Slavnostním bodem dne tedy bude
v 17 hodin společná večeře Páně
německých, českých a
nizozemských Husových dědiců.

Navečer v 19:30 předvedou
mládežníci a žáci Zinzendorfova
gymnázia z Ochranova divadlo o
Janu Husovi s názvem „Pro
pravdu“.
Pro mladé, i pro ty, co se cítí být
mladí, navazuje „noční Kalich“.
Sraz je v 22 hodin na Kalichu u
Besedic, kde Čeští bratři (od roku
1620) ilegálně slavili bohoslužby
během protireformace.
Pochod s lampami skrz skalní
labyrint až k noční pobožnosti ve
skalní „Modlitebně“ umožní se
vcítit do obtížné a nebezpečné
situace tehdejších evangelíků.

Neděle, 5. července 2015
Při bohoslužbách v 10 hodin ve
sboru v Železném Brodu nás budou
doprovázet žesťové soubory
z mnoha sborů. Kázat bude bratr
Jiří Polma, kazatel
železnobrodského sboru.
Před společným obědem se hosté
mohou informovat o historii sboru
a sálu v Železném Brodu, a tak
dojít po časové linii až do
přítomnosti.
Od roku 1920 se s přestávkami
konalo každý rok Husův den na
Kalichu ve skalním labyrintu, který
mohou hosté ještě jednou projít.
Tam totiž také začíná v 15 hodin
oslava, doprovázená žesti a
klavírem. Vedle modlitby, krátkého
proslovu a písní přijde skrze své
dopisy ke slovu i Jan Hus.

