Celocírkevní akce v roce 2019
(schváleno usnesením ÚR č. 1.3.195 dne 8. 9. 2018 a usnesením CZ č. 29 dne 24. 11. 2018)
12. ledna od 15.00 hodin – bohoslužba k výročí církve - chrám sv. Mikuláše, káže br. biskup
Štojdl
19. ledna – výročí Jana Palacha – chrám sv. Mikuláše, organizuje NO a PD
4. března od 16.00 hodin – výročí TGM – Parlament ČR
24. května – Noc kostelů
Květen – teologická konference v Brně
15. června - výročí Dr. K. Farského – Škodějov - organizuje HK ve spolupráci s ústředím
s ohledem na probíhající rekonstrukci areálu rodiště
29. června - pouť na Sázavu, káže br. biskup Tonzar
5. července - Festival duchovní hudby – chrám sv. Mikuláše
6. července – bohoslužba k výročí MJH v Betlémské kapli, káže plzeňský biskup
27. – 29. září - setkání mládeže CČSH – organizuje pražská diecéze
5. října - pietní akt k úmrtí J. Žižky - Sudoměř
10. října - kolokvium J. Žižka z Trocnova - Liberec
28. října – bohoslužba k výročí republiky v Hradci Králové, káže br. biskup Göbel
10. listopadu - bohoslužba ke Dni válečných veteránů - chrám sv. Mikuláše Praha, káže br.
patriarcha
16. listopadu – Pouť na památku bratra Jana Opletala v olomoucké diecézi – organizuje
olomoucká diecéze, káže br. biskup Göbel
17. listopadu v 9.00 hodin – tichá vzpomínka v chrámu sv. Mikuláše; ve večerních hodinách
tichá vzpomínka v Hradci Králové
1. prosince – první adventní neděle – Brno – Židenice – zahájení liturgického roku ke 100.
výročí CČSH – televizní přenos. Slouží biskupský sbor, hlavní část – br. biskup Štojdl a br.
patriarcha.
24. prosince - vánoční půlnoční bohoslužby k výročí církve ve všech NO

Návrh celocírkevních akcí v roce 2020
(schváleno usnesením ÚR č. 1.3.195 dne 8. 9. 2018 a usnesením CZ č. 29 dne 24. 11. 2018)
Vánoční bohoslužby 2019 v NO - bude připraven zvláštní liturgický formulář pro půlnoční
bohoslužbu; rozhlasový přenos
Středa 8. ledna - položení květiny u pamětní desky v Národním domě na Smíchově
Sobota 11. ledna - Slavnostní bohoslužba v chrámu sv. Mikuláše - (výročí vyhlášení církve)
ve 14.00; televizní přenos
Únor nebo březen - pouť do Svaté země? (zjištění předběžného zájmu na GS 8. 10. 2018)
Pondělí 2. března - TGM
Pátek 8. května - Bohoslužba ve spolupráci s ČRo - Husův sbor Praha - Vinohrady
Pondělí 1. června - Slavnostní shromáždění - Národní dům
Sobota 13. června - Pouť do Škodějova
Sobota 27. června - Pouť na Sázavu
5. - 6. července - Husovské slavnosti (Festival duchovní hudby, Betlémská kaple)
18. - 19. září - generální synoda a volební sněm
28. září - instalace patriarchy
27. - 29. září - setkání mládeže
3. října - výročí J. Žižky - Sudoměř
8. října – výročí J. Žižky - Liberec
28. října - bohoslužba v Hradci Králové
10. listopadu - Den veteránů
17. listopadu – Slavnost světla v Hradci Králové
Listopad - odborná konference na HTF UK
Vánoční bohoslužby 2020 v NO - ukončení výročního roku - liturgický formulář

