Prosíme o seznámení Vaše sbory a další zájemce.
DY CHELČICKÉHO 2008
Drazí bratři a sestry, opět Vás všechny zdravím z Českých Budějovic.
Přeji Vám krásně prožité léto a načerpání nových sil od našeho Pána
Ježíše Krista do dalšího období, které nám ze své milosti dává.
Za dva měsíce chceme mít z milosti Boží opět na Jihu Čech společné dny
Petra Chelčického. Z některých Vašich reakcí vím, že Vám některým
toto setkání v loňském roce chybělo. I nám to bylo líto, ale letos opět
budeme v tomto setkávání pokračovat.
Jak jste si jistě všimli, jako podtext jsme v celoročním kalendáři napsali
„setkání rodin“. Samozřejmě jsou očekávání jednotlivci i celé rodiny.
Samotný program je určitě vyhovující i pro děti nejrůznějšího věku.
Také bychom Vám ale chtěli být nápomocni, pokud by jste chtěli na jih
přijet na více dnů. Rádi Vám pomůžeme sehnat levnější ubytování
v penzionech, ( rodin prozatím tolik nemáme, kde by se dalo ubytovat) a
případně pomůžeme ve vašich dalších potřebách.
Termín setkání je 20-21.září. Je tedy možné využít také dny před a po
slavnosti.
ěco málo k samotnému programu, který Vám později pošlu podrobný.
Sobota od 10.00 zahájení u památníku Petra z Chelčic v Chelčicích.
Máme na odbornou přednášku přislib od dvou historiků, jedním z nich
je prof. Boubín. Tak se jistě máme na co těšit.
Dětské divadlo a další společný program pro naše i místní děti.
Před večerem návrat do Budějovic a pro zájemce prohlídka města
s průvodcem. Před večerním koncertem v Arpidě společné grilování.
Koncert by měl být opět benefiční s výnosem pro potřeby Arpidy.
V neděli připravujeme evangelizační shromáždě, při kterém nám
přislíbil službu slovem bratr kazatel Jaroslav Pospíšil.
Ukončení společným obědem.
Již nyní můžete posílat své přihlášky a případně požadavky především na
ubytování.
Pokud nám napíšete i vy, kteří přijedete na jeden den, určitě nám to
pomůže se orientovat o počtu účastníků.
Srdečně všechny zveme.
Za sbor BJB v Českých Budějovicích a za VV BJB,
Vladislav Donát
V Českých Budějovicích dne 21.7.2008

Čtvrtý ročník Dnů Petra Chelčického
Napsala Klára Mušková , 27 říjen 2008
Po dvou letech v rodišti a působišti velkého náboženského myslitele středověku,
spisovatele a filozofa Petra Chelčického mohla obec Chelčice přivítat při víkendových
slavnostech Dnů Petra Chelčického (20. a 21. září 2008) zástupce Bratrské jednoty
baptistů v čele s bratrem Vladislavem Donátem, dále zástupce Církve
Československé husitské P. Vladimíra Valíčka a také v neposlední řadě poděkování
patří Petru Centkovi, zástupci Římskokatolické farnosti v Chelčicích, který se ochotně
ujal a zastoupil tak Dr. Patera Patrika Maturkaniče, který nám toto setkání v kostele
sv. Martina už po druhé umožnil.
Čtvrtý ročník Dnů Petra Chelčického proběhl pod záštitou starosty obce Chelčice
Jiřího Irala a program uváděli předseda Bratrské jednoty baptistů v ČR Vladislav
Donát, akolyta Římskokatolické církve Petr Centko a Mgr. Klára Kavanová Mušková,
místopředsedkyně občanského sdružení Mája-Tvořivé Chelčice. Celého programu
dvoudenních slavností se zúčastnila široká veřejnost společně i s dětmi, pro které byl
také připraven program.
Sobotní program Dnů Petrových byl zahájen v 10.30 hod u pomníku Petra z Chelčic
starostou obce Jiřím Iralem, zastupiteli obce, zástupci Bratrské jednoty baptistů,
Církve československé husitské a zástupci OS Mája-Tvořivé Chelčice. Po prohlídce
pamětní síně Petra Chelčického a představení myšlenky na zbudování muzea Petra
Chelčického v prostorách historického špýcharu v Chelčicích následoval společný
oběd pro všechny zúčastněné ve Sportbaru u hřiště a poté proběhla prohlídka obce a
dětský program v historickém prostoru za kostelem sv. Martina.
Vlastní ekumenické setkání v kostele sv. Martina v Chelčicích začalo ve 13.30 hod.
krásným hudebním vystoupením jak zástupců Římskokatolické církve, tak sboru
Bratrské jednoty baptistů. Následovala hluboká rozprava Pátera Vladimíra Valíčka o
významu Petra Chelčického v českých dějinách a rozprava o Petru Chelčickém a
jednotě křesťanů Kláry Kavanové Muškové. Celé toto velice vstřícné ekumenické
setkání moderoval akolyta Římskokatolické farnosti Petr Centko.
Celý sobotní odpolední program zakončilo na divadelním parketu za kostelem sv.
Martina hudebně-taneční představení „Zuzana“ místního souboru Chelčické štěstí,
které mělo velkou odezvu. Poté se zástupci Bratrské jednoty baptistů přesunuli do
dětského centra do Arpidy v Českých Budějovicích, kde program pokračoval
Benefičním koncertem.
Ráda bych tímto poděkovala všem organizátorům i všem účastníkům Dnů Petrových
a se všemi se těším na setkání při 5. ročníků Dnů Petra Chelčického

