
Pozvání k duchovnímu životu v našem společenství

Neděle   8.30
  9.00
10.15

Modlitba Žaltáře
Bohoslužby, druhá neděle v měsíci posezení na faře
Vyučování náboženství pro děti  1. + 3. neděle 

Středa 19.00 Studentské bohoslužby
Čtvrtek 13.30

19.00
Biblická hodina 
Filmový klub (2. čtvrtek v měsíci)
Modlitba (3. čtvrtek v měsíci)
Diskusní večer (4. čtvrtek v měsíci)

Jste samozřejmě zváni též k přípravě ke svátostem (křest, svátost manželství,
pokání  -  smíření…).  Individuální  návštěvy  -  po  domluvě  s  farářem,  nebo
kazatelem  můžete  přijít  kdykoliv  (rozmluva  v  otázkách  víry,  při  řešení
problémů,  při  ztrátě  blízkého  člověka,  atd.…).  V  případě  zájmu  Vás  rádi
navštívíme.

Kdy nás můžete navštívit:
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9.00 - 15.00
9.00 - 15.00

12.00 - 18.00
9.00 - 12.00

Duchovní správa: út
st
čt

9.00 - 12.00
9.00 - 12.00

12.00 - 17.00

Správa kolumbária: st
pá

9.00 - 15.00
9.00 - 12.00

                 Otevírací doba kolumbária
                                                (u věže):
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9.00 - 17.00
9.00 - 17.00
9.00 - 17.00
8.30 - 12.00

(15.00)*
(15.00)*
(15.00)*

- po celý rok
* Čas v závorce platí pro měsíce listopad až březen.

Otevírací doba kolumbária(v kostele): ne 8.30 - 12.00
(případně v úředních hodinách

         přes farní kancelář)                  
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I / 2017
(Nejen) velikonoční zamyšlení

Když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi,
přišel  Ježíš, postavil  se uprostřed nich a řekl:  „Pokoj  vám.“  ...Tomáš, jinak
Didymos, jeden z dvanácti učedníků, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní
učedníci  mu řekli:  „Viděli  jsme Pána.“  Odpověděl  jim:  „Dokud neuvidím na
jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku
do rány v jeho boku, neuvěřím.“ Osmého dne potom byli učedníci opět uvnitř
a Tomáš s nimi. Ač byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, postavil se doprostřed
a řekl: „Pokoj vám.“ Potom řekl Tomášovi: „Polož svůj prst sem, pohleď na mé
ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř!“ Tomáš mu
odpověděl: „Můj Pán a můj Bůh.“  (Jan 20, 19.24-28)

Setkání  Tomáše  se  vzkříšeným  Kristem  je  celkem  známá  událost
v křesťanských dějinách.

Tomáš, který před týdnem, kdy se vzkříšený Ježíš zjevil, s ostatními
učedníky nebyl a pochyby hryzaly v jeho nitru, chtěl by nějaký „hmatatelný
důkaz“, jak se mu v tom podobáme. On se nakonec Krista dotknout nemusel,
stačilo mu uvidět „znamení“.  Toto znamení přivedlo Tomáše k vyznání víry
„Můj Pán a můj Bůh.“  Jeho slova nejsou jen uznáním Ježíšova božství, ale
spíše bychom mohli  říci,  že Tomáš přijetím a vyznáním Ježíše jako svého
Boha a Pána s ním vstoupil do nového vztahu.

I  my  bychom si  mohli  znovu  uvědomit,  že  žádné  dveře  pro  Krista
nejsou tak pevně zavřené, jak se může na první pohled zdát. Žádný zámek,
ani  závora  jej  nemohou  zastavit.  On  vyvádí  člověka  z  vězení  strachu,
uzavřenosti  a  v  neposlední  řadě  smrti.  Přichází,  aby  člověka  vysvobodil.
A nepřichází s prázdnou: dává dar pokoje. Pokoje, který je silnější než strach
z okolí, než úzkost o vlastní život. 

Zkušenost  těch  prvních  učedníků  má  být  i  zkušeností  dalších
křesťanů, i naší zkušeností: přijetí daru uzdravujícího Kristova pokoje. 

Jak jsme si řekli, Kristus může přicházet zavřenými dveřmi, nedokáže
však projít zavřeným srdcem: on obrazně stojí u dveří srdce každého z nás
a tluče jak čteme v knize Zj 3,20. Je na nás, zda mu dveře otevřeme, on

http://www.facebook.com/ccshvinohrady
http://www.hs-vinohrady.cz/
mailto:ccsh.vinohrady@volny.cz


nechce projít bez našeho souhlasu. A klíčem k otevření je touha: kdo žízní, ať
přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života (srv. Zj 22,17).

Zprávy a pozvání

Vážené sestry, vážení bratři, milí přátelé, 
přijměte  pozvání  k  našim  společným  setkáním.  Zveme  vás  k  biblickým
hodinám,  ke kterým se scházíme každý čtvrtek od 13.30 hod..  Protože si
letos připomínáme 500. výročí světové reformace, tak se v současné době
věnujeme četbě spisu Martina Luthera O svobodě křesťanské. Zamýšlíme se
nad jeho vztahem k Písmu, naší víře i všednímu životu.

Ve čtvrtek můžete také od 19.00 hod. přijít do Farského sálu, kde se
2.  čtvrtek v měsíci  setkáváme ve  Filmovém klubu -  promítáme vždy film,
který nás může oslovit  jak po umělecké,  tak i  duchovní  stránce.  3. čtvrtek
v  měsíci  se  setkáváme  ke  společné  modlitbě  a  4.  čtvrtek  v  měsíci se
scházíme k diskusním večerům. Již nyní vás chceme pozvat na diskusně -
cestovatelský večer s názvem: Firemním dobrovolníkem v jižní Africe aneb
O Africe netradičně s Ing.  Bořivojem Tydlitátem,  který  se uskuteční  ve
čtvrtek 23. 3. od 19:00 hod. ve Farského sále.

Každou středu během akademického roku se u nás v kostele konají
od 19.00 hod. studentské bohoslužby, které jsou určeny nejen pro studenty!
Přijďte si poslechnout kázání, kterých se ujímají převážně studenti  teologie
HTF UK. 

Každou  druhou  neděli  v  měsíci  po  bohoslužbách se  setkáváme
k  posezení  a  povídání  nad  kávou  nebo  čajem.  Každou  1.  a  3.  neděli
v  měsíci  se  po  bohoslužbách  scházíme  s  našimi  nejmenšími  k hodině
náboženství. Přístupnou a zábavnou formou se snažíme předat  moudrost
Písma i tradice církve. V současnosti se scházíme převážně s dětmi mezi 5 až
10 rokem.  

Pokud chcete být stále v obraze o tom, co se u nás ve sboru děje,
můžete se na našich webových stránkách  www.hs-vinohrady.cz přihlásit
k odběru novinek a my vám budeme vždy začátkem měsíce posílat email
s  informacemi  o  tom,  co  se  bude  následující  měsíc  dít.  Na  webových
stránkách  samozřejmě  také  najdete  veškeré  informace  o  sboru,  církvi,
aktuality, kalendář akcí, fotogalerii atd. 

Složenka přiložená v tomto Zpravodaji je určena k zaplacení ročního
církevního příspěvku (400,-  Kč za kalendářní  rok).  Děkujeme za příspěvky
i těm z vás, kteří nemohou zaplatit částku v plné výši. Při posílání příspěvků
složenkou nebo bankovním převodem je nutné uvést číselný variabilní symbol
(díky  němu poznáme,  že platba je  právě od Vás),  je  vyznačen na obálce
u Vaší adresy. Církevní příspěvek je možné zaplatit i hotově, během úředních
hodin, ve farní kanceláři.

Pozvánka na Výroční shromáždění Náboženské obce
Výroční shromáždění se bude konat dne 26. března 2017

po bohoslužbě v 10.15 hod. ve Farského sále. 
Všichni členové náboženské obce Vinohradské 

i případní hosté jsou srdečně zváni. 

VZKŘÍŠENÝ KRISTUS 
PŘEBÝVÁ U KAŽDÉHO
Vzkříšený Kristus přebývá u každého
- ať poznaný nebo nepoznaný,
dokonce i když o tom člověk neví
- jakoby skrytě, tajně.
Je palčivým plamenem v srdci člověka, 
světlem v temnotách. Miluje tě jako 
svého jediného, za tebe dal svůj život, 
v tom je jeho tajemství. On šeptá 
v tichu tvého srdce: „Já jsem to, neboj se.“
Vzkříšený Kriste, ty nás bereš takové, 
jací v hloubi srdce jsme. 
Proto nemusíme čekat, až se naše 
srdce změní, a pak teprve za tebou jít. 
Ty je přece můžeš a chceš proměnit! 
Otevřené rány v nás jsou místem, 
které si získávají tvou zvláštní lásku. 
V našich zraněních dáváš vyrůstat 
společenství s tebou. Tvůj hlas rozjasní 
naši noc a v nás se otevřou brány chval.

     (Podle Rogera Schutze)

Bohoslužby o Velikonocích  L. P. 201  7  

  Zelený čtvrtek    13. dubna 18.00 hodin
  Velký Pátek    14. dubna 18.00 hodin
  Bílá sobota    15. dubna 20.00 hodin
  Velikonoční neděle   16. dubna   9.00 hodin


	 Pozvání k duchovnímu životu v našem společenství
	 Neděle
	 Modlitba Žaltáře
	 Bohoslužby, druhá neděle v měsíci posezení na faře


