
Ó nejsladší Kriste, táhni nás slabé za sebou, poněvadž když ty nás nepotáhneš, nemůžeme tě následovat.
Dej statečného ducha, aby byl pohotový, a je-li tělo mdlé, ať předchází, prostředkuje i následuje tvá
milost, protože bez tebe nemůžeme nic činit, a dokonce ne pro tebe jít na ukrutnou smrt. Dej ducha
odhodlaného, srdce nebojácné, víru pravou, naději pevnou a lásku dokonalou, abychom za tebe nasadili
nejtrpělivě a s radostí svůj život. Mistr Jan Hus

Milí přátelé, sestry a bratři,
půlrok co půlrok přichází do Vašich poštovních schránek zpravodaj Vinohradské náboženské obce Církve 
československé husitské. Půlrok co půlrok nacházíte v obálkách složenky, jejichž pomocí můžete své obci přispět 
finančním darem. Tentokrát ovšem posíláme dar mi Vám. 

Jistě jste si již všimli přiložené knížečky o Mistru Janu Husovi, jejíž autorem je náš patriarcha Tomáš Butta.
Jistě jste si také všimli, že tento rok to bude 600 let od mučednické smrti Mistra Jana. Právě proto držíte ve svých 
rukou tuto knížku, kterou Vám s radostí posíláme, k připomínce, že naše společná církev je církví husovou, církví 
husitskou. 

Doufáme, že tato byť útlá knížečka, nám může připomenout, že jsme národem, který má své hrdiny a 
tradice. Že se v této neklidné době nemusíme jen jako polní tráva kymácet mezi východem a západem, že máme 
své vlastní kořeny, ze kterých vyrůstáme a že v dnešním světě můžeme přispět do diskuze svým osobitým 
způsobem.

A v neposlední řadě také proto, že bohužel i dnes stále platí slova Karla Čapka: „Snadno hlásáme: jsme 
národ Husův. Ale jsi Ty, člověče, ty sám a osobně, člověk Husův? Víš o něm vůbec něco a zavazuje Tě jeho věrnost 
poznané pravdě?“. 

Začátkem roku se u nás uskutečnil cyklus přednášek právě o Janu Husovi. Tímto počinem toužíme 
znovuobnovit přerušené "Kovářovy extenze". Přednášek se ujali vyučující z Husitské teologické fakulty Univerzity
Karlovy a celou akci zaštítil děkan prof. ThDr. Jan B. Lášek, Dr.h.c. Celá akce se setkala s velmi kladnou odezvou, 
jak akademické, tak církevní veřejnosti a hlavně s hojnou návštěvností. Podobný cyklus přednášek chceme v 
budoucnosti s dalšími tématy pravidelně opakovat vždy začátkem roku.

Nyní jsou před námi velikonoční svátky a jako vždy vás zveme k našim svátečním bohoslužbám: 

 Zelený čtvrtek     2. dubna   18.00 hodin
 Velký Pátek  3. dubna   18.00 hodin
 Bílá sobota  4. dubna    20.00 hodin
 Velikonoční neděle        5. dubna     9.00 hodin

Hned vzápětí od 9. dubna se budeme pět po sobě jdoucích čtvrtků  scházet ve Farského sále k Vzácným 
rozhovorům s bratrem Miroslavem Matoušem, který nám bude vyprávět o svých setkáních se vskutku vzácnými 
lidmi. Na tato setkání Vás srdečně zveme:

 J. B. Foerster 9. dubna 18.00 hodin
 Fráňa Šrámek 16. dubna 18.00 hodin
 Petr Bezruč 23. dubna 18.00 hodin
 Růžena Nasková 30. dubna 18.00 hodin
 Fedor Krch  7. května 18.00 hodin

Byli bychom rádi, kdybyste přijali pozvání k našim společným biblickým hodinám, ke kterým se scházíme 
každý čtvrtek od 13:30.V budoucnu se můžete těšit na plánovaný filmový klub, v rámci něhož chceme promítat 
filmy s duchovní tématikou, doplněné o úvodní přednášku a následnou diskuzi.

Budeme také rádi, pokud se zúčastníte výročního shromáždění 22. března po bohoslužbě, kde se můžete 
dozvědět více o tom co se v Náboženské obci dělo, děje a dít bude.

Konečně přiložená složenka 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 v pravém horním rohu nalepeného štítku. Církevní daň
je  možné zaplatit i hotově, během úředních hodin, ve farní kanceláři.

Kéž tento památný rok 2015 prožijete v míru a pokoji, v lásce vašich blízkých a třeba i ve společenství 
církve, která se hlásí k odkazu Mistra Jana Husa. 

Za Radu starších NO Vinohrady:                                                                                                                 
Daniel Majer – farář,  Filip Sedlák – kazatel,  Ivana Macháčková – předsedkyně RS


