
Pozvání k duchovnímu životu v našem společenství

Neděle  9.00 Bohoslužby, druhá neděle v měsíci posezení na faře

Pondělí 17.00 Biblická hodina 
Středa 19.00 Studentská bohoslužba

Čtvrtek 13.00 Ekumenická bohoslužba, vždy první čtvrtek v měsíci

Jste samozřejmě zváni na tyto aktivity, ale též k přípravě ke svátostem (křest,
svátost  manželství,  pokání  -  smíření…).  Individuální  návštěvy  -  po  domluvě  s
farářem můžete přijít kdykoliv (rozmluva v otázkách víry, při řešení problémů, při
ztrátě blízkého člověka, atd.…). V případě zájmu Vás farář rád navštíví.

Kdy nás můžete navštívit:
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Farní kancelář: út
st
čt
pá

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): st
pá
so
ne

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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KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ DO DNŮ DUŠIČKOVÝCH

Všechno má určenou chvíli  a veškeré dění pod nebem svůj čas.  Bůh všechno
učinil krásně a v pravý čas, lidem dal do srdce i touhu po věčnosti 

           kniha Kazatel ze 3 kapitoly

Proto i vy ve zbývajícím čase života nebuďte oddáni lidským vášním, ale vůli Boží.
Žijte proto rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví k modlitbám. Především mějte
vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska přikryje množství hříchů. Buďte jedni k
druhým pohostinní  a  nestěžujte  si  na  to!  Každý  ať  slouží  druhým tím  darem
milosti,  který  přijal;  tak budete dobrými  správci  milosti  Boží  v  její  rozmanitosti.
Pokořte se pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. Všechnu
svou starost vložte na něj‘, neboť mu na vás záleží.

1 list Petrův ze 4 a 5 kapitoly

Není  to  tak  dávno,  kdy  vládl  o  rozvoji  našeho  světa  téměř  bezbřehý
optimismus. Dnešní pohled je hodně jiný, v kurzu je spíše skepse a strach spolu
s předpověďmi katastrof ekologických, politických, ekonomických... Ani současná
světová  a  domácí  politická  scéna nenapomáhá k  pocitu  spokojenosti.  Ale  nic
z toho není ničím novým. V našich dějinách se vždy střídaly etapy optimističtější
s těmi pesimističtějšími. Dobré vládce střídali špatní.

Nicméně při mnohé bídě našeho světa lidé vždy toužili pochopit tajemství
času a věčnosti. Ať už to byli řečtí filosofové, kteří pracovali s věčnými idejemi,
nebo bibličtí autoři, kteří počítali s tím, že veškerý čas je v rukou Božích. Proto
píše Kazatel, že každá věc má „svůj čas“. Podle Bible dal Bůh všemu, co stvořil,
svůj čas a řád. 
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A každý z nás je jakoby plamínek lampy. Svítí, chvěje se v nejrozličnějších
poryvech až nakonec dohoří. Náš čas je spojen s naším životem. V přírodě pak
pozorujeme podobný rytmus - oheň hasne, květiny vadnou, zvířata hynou. A co
člověk? Nakolik je tělesný i on podléhá tomuto všeobecnému zákonu. Můžeme
pozorovat, jak roste, sílí, blíží se k zenitu a pak jeho síly slábnou a jde ke svému
konci.  Ale Bůh také člověku vdechl svého Ducha, který je věčný. Časem tento
plamen Ducha neslábne, ale může i  sílit  tak, že nakonec doroste do plamene
života Božího. 

Věčnost  jak  o  ní  jako  křesťané  přemýšlíme  se  nezískává  tím,  že  čas
prodloužíme, ale že mu dáme duchovní hodnotu, že jej spojíme s životem Božím. 

Nacházíme se v dušičkovém čase, kdy vše kolem nás vadne, nebo již
uvadlo, přepadá nás melancholie, někoho možná až deprese, a my se ptáme, jak
máme správně žít? Jediná správná odpověď je: Dělat to, co neztratí svou hodnotu
na věčnosti. Náš plamínek blikotá různou intenzitou, to, co bychom měli udělat je,
spojit jej s plamenem Božím, který hoří a svítí věčně.

Modlitba Dietricha Bonhoeffera: 
Bože, k Tobě volám v jitru nového dne. Pomoz mi modlit se a soustředit

své myšlenky na Tebe. Sám to nedokážu. Ve mně je temno, ale u Tebe je světlo.
Jsem osamělý, ale Ty mě neopouštíš. Jsem malomyslný, ale u Tebe je trpělivost.
Nerozumím Tvým cestám, ale Ty znáš cestu pro mne. Otče v nebesích! Chvála
a dík Tobě za odpočinutí noci. Chvála a dík Tobě za nový den. Chvála a dík Tobě
za všechnu Tvoji dobrotivost a věrnost v mém dosavadním životě. Prokázals mi
přehojně dobrého, dej mi nyní přijímat z Tvé ruky i to, co je těžké. Nevložíš na mě
více,  než  mohu  unést.  Způsobíš,  aby  Tvým  dětem  všecky  věci  napomáhaly
k dobrému. 

Pane Ježíši Kriste, byls chudý a ubohý, zajatý a opuštěný jako já. Znáš
všecku  lidskou  nouzi,  zůstáváš  při  mně,  když  nikdo  z  lidí  se  mnou  není.
Nezapomínáš  na  mne  a  hledáš  mě.  Chceš,  abych  Tě  poznával  a  k  Tobě
se obracel. Pane, slyším Tvé volání a jdu, pomoz mi.

         Pokojné a požehnané dny Vám přeje Váš farář Daniel Majer

Výroční shromáždění NO
Výroční shromáždění naší NO se konalo dne 17. března t. r.  Shromáždění přijalo
a odsouhlasilo zprávy faráře,  rady starších,  zprávu archivní,  matriční  i  o stavu
a  správě  kolumbária.  Přijalo  a  schválilo  i  hospodářský  výkaz  za  rok  2012
a  rozpočet  na  rok  2013  a  také  revizní  zprávu.  NO  hospodařila  s kladným
výsledkem.  Poté proběhla volba nové rady starších, protože té stávající skončil
mandát.  Zvoleni  byli  (bez  titulů):  Eva  Davídková,  Jiřina  Hůlková,  Ivana
Macháčková, Eva Schmiedbergerová, Pavel Vonka a Miloš Vošta. Jako revizorka
byla znovu zvolena ses. Andrea Žižková. Předsedkyní rady starších byla znovu
zvolena ses. Ivana Macháčková. Na své první schůzi rada starších složila slib do
rukou bratra faráře a vikáře Daniela Majera. Místopředsedou byl zvolen opět br.
Miloš  Vošta.  Ses.  Hůlková  se  vzdala  funkce  finanční  zpravodajky  a  novým
finančním zpravodajem byl zvolen br. Pavel Vonka. 

Zpráva o činnosti rady starších za období březen – září 2013
V tomto období proběhla oprava Farského sálu – byla položena nová podlaha,
vyměněna instalace elektrického vedení a zakoupena nová osvětlovací  tělesa.
Sál  byl  vymalován  a  do  kuchyňky  byla  zakoupena  nová  linka.  Na  jaře  bude
provedena oprava balkónu Farského sálu. Na příští rok také plánujeme opravu
Husova kamene před sborem a úpravu jeho okolí.
Rada starších pravidelně sleduje pronájem bytů – byla dokončena rekonstrukce
bytu po ses. farářce Mendelové a ten byl pronajat. Dále sledujeme hospodaření
a zabýváme se i restitucemi – naše NO vlastnila dětský domov v Jílovém. Ten
dnes patří obci, ale jsou tam i pozemky, které patří Pozemkovému fondu a NO
požádala  o  jejich  vydání.  Ostatní  objekty,  které  byly  v majetku  NO  jsou
ve vlastnictví městských částí či soukromníků.
Jako  předešlé  roky,  jsme  pod  vedením  Marka  Žižky  uskutečnili  jarní  výlet  –
tentokrát do Roudnice n. L. a na horu Říp. V Roudnici nás mile přijala ses. farářka
Lenka  Selčanová.  Po  přátelském  rozhovoru  u  kávy  a  čaje  jsme  si  prohlédli
historickou věž Hláska a putovali na horu Říp. Měli jsme velkou radost, že s námi
na výlet šla sestra Jaruška a že ve svých 81 letech dokázala s námi vystoupat
na horu Říp.  Příští  jaro  plánujeme další  výlet  a  doufáme,  že se někteří  z vás
k nám přidají – budeme včas informovat.

    Za radu starších Dr. Ivana Macháčková

Volba patriarchy CČSH
Vzhledem k tomu, že 28. září 2013 končilo funkční období stávajícího patriarchy
ThDr.  Tomáše Butty,  ThD.,  byl  na 21. září svolán do dejvického sboru volební
sněm. Po úvodní bohoslužbě a diskusi k jednacímu řádu sněmu bylo oznámeno,
že  ve  vyhledávacím  řízení  získali  dostatečný  počet  hlasů  4  kandidáti:  Daniel
Majer, Tomáš Butta, Jan Kozler a Jan Hradil. Z nich však kandidaturu přijal pouze
T. Butta. Ve vlastní volbě pak získal 267 hlasů, tj. 71 % všech platných hlasů a byl
tak zvolen patriarchou CČSH na další sedmileté období. Do funkce byl uveden při
slavnostní  bohoslužbě  v chrámu  sv.  Mikuláše  dne  28.  září.  Vyprošujeme
staronovému bratru patriarchovi dostatek moudrosti, sil a požehnání.

Schodolez
Oznamujeme, že naše obec zakoupila schodolez – zařízení, které dopraví osoby
s pohybovým  postižením  (i  na  vozíku)  či  omezenou  pohyblivostí  do  schodů
a umožní jim tak dostat se do sboru na bohoslužby, které se konají každou neděli
od  9.00  hod..  Zařízení  nelze  používat  při  dešti  a  sněhu.  Vyzýváme  zájemce
o využití tohoto zařízení, aby se s předstihem ohlásili br. faráři D. Majerovi (tel.
736760982,  222519677)  nebo  ses.  předsedkyni  RS  I.  Macháčkové  (tel.
602746433), abychom mohli schodolez připravit. 

Upozornění na několik akcí v našem sboru: 

-  Dne  3.  listopadu si  připomeneme 80.  výročí  otevření  našeho  sboru
slavnostní bohoslužbou  od 9.00 hod. Slouží br. patriarcha  ThDr. Tomáš
Butta ThD. a pražský biskup  Doc. ThDr. David Tonzar ThD.



Po bohoslužbě bude možno zavzpomínat a připomenout si různé mezníky
naší NO s naším archivářem br. Pavlem Radikovským.

- Dne 3. 12. od 19.00 hod. se v našem sboru uskuteční adventní koncert
kytaristy Štěpána Raka s  doprovodným slovem Alfréda Strejčka.

Dušičky 2013
I letos vás v dušičkovém čase chceme pozvat na: 
SOBOTU 2. LISTOPADU 2013 OD 17.00 HOD. DO KOLUMBÁRIA
kde proběhne tradiční vzpomínková pobožnost 
k uctění památky našich zesnulých

Obětinky se jmény svých blízkých zesnulých (obětinka je vytištěna dole na
této straně a pro použití je potřeba ji odstřihnout a vyplnit), můžete přinést
v uvedených úředních hodinách na faru (případně poslat poštou) nebo je
přímo vložit do  věnců  upravených pro tento účel v prostorách Husova
sboru a kolumbária.

PŘILOŽENÁ SLOŽENKA SLOUŽÍ POUZE PRO DARY (OBĚTINKY), 
NIKOLI K UHRAZENÍ NÁJMU SCHRÁNEK V KOLUMBÁRIU, ANI
K ÚHRADĚ CÍRKEVNÍ DANĚ, TYTO PLATBY PLAŤTE SAMOSTATNĚ. 
VŠEM DÁRCŮM DĚKUJEME. 

Otevírací doba kolumbárií o dušičkách
Kolumbárium u věže: 
OD PÁTKU 25. 10.2013 DO NEDĚLE 3.11.2013 OD 9.00 DO 17.00 HOD.
(UPOZORŇUJEME, ŽE OD  STŘEDY 6.11. SE OTEVÍRACÍ HODINY 
KRÁTÍ  DO 15.00 HOD.)

Kolumbárium v kostele:
1.11. AŽ 3.11. OD 9.00 DO 17.00 HOD.
(V OSTATNÍCH PRACOVNÍCH DNECH BUDE KOLUMBÁRIUM 
PŘÍSTUPNÉ PŘES FARNÍ KANCELÁŘ – DLE OTEVÍRACÍCH HODIN)

 Vánoce

   Přijď, Pane Ježíši, 
   ty, kterého národy očekávají, 
   a potěš nás svou blízkostí. 
   Přijď ty, lesku Boží nádhery, 
   ty, sílo a moudrosti Boží: 
   Proměň noc našeho života v den
   a dej světlo našim očím. 

          (Podle Bernarda z Clairvaux)

 

BOHOSLUŽBY VE VÁNOČNÍM ČASE

22. PROSINCE       9.00 hod.     (4. neděle adventní)
24. PROSINCE      23.00 hod.    (Půlnoční)
25. PROSINCE      10.00 hod.    (Boží hod vánoční)
26. PROSINCE      10.00 hod.    (sv. Štěpán)
29. PROSINCE      10.00 hod.    (nedělní bohoslužba)
31. PROSINCE        16.00 hod.   (bohoslužby na závěr roku) 
  5. LEDNA 2014        9.00 hod.
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