
Pozvání k duchovnímu životu v našem společenství

Neděle  9.00 Bohoslužby, druhá neděle v měsíci posezení na faře

Středa 19.00 Studentské bohoslužby
Čtvrtek 13.30 Biblická hodina 

Čtvrtek 19.00 Ekumenická bohoslužba, vždy první čtvrtek v měsíci v 
kostele Martina ve zdi

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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- 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 PODZIMNÍCH DNÍ

Panovník  Hospodin  provždy  odstraní  smrt  a  setře  slzu  z  každé  tváře,  sejme
potupu svého lidu z celé země; tak promluvil Hospodin. V onen den se bude říkat:
„Hle, to je náš Bůh. V něho jsme skládali naději a on nás spasil. Je to Hospodin, v
něhož jsme skládali naději, budeme jásat a radovat se, že nás spasil.“ 

Iz 25, 8-9

Anděl  Gabriel  byl  poslán  od  Boha  do  galilejského  města,  které  se  jmenuje
Nazaret, k panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova; jméno té
panny bylo  Maria. Přistoupil  k  ní  a řekl:  „Buď zdráva,  milostí  zahrnutá,  Pán s
tebou.“  Ona  se  nad  těmi  slovy  velmi  zarazila  a  uvažovala,  co  ten  pozdrav
znamená.  Anděl jí  řekl:  „Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. Hle,
počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.  

Lk 1, 26b-31

Rok se s rokem sešel a je tady zase podzim. Již za nedlouho si připomeneme
Památku  mučedníků  a  svědků  Páně,  a  také  Památku  zesnulých,  tak  zvané
dušičky. A za měsíc po tom k nám se studeným větrem přivane i adventní čas.
Čas očekávání. 

Nikdy jsem se nad tím vlastně nezamýšlel, až teď když jsem si uvědomil,
že  náš  zpravodaj  vychází  jen  dvakrát  ročně.  Jako  zpravodaj  Velikonoční  a
dušičkový. A když tak mám psát zamyšlení k dušičkám, říkám si: „A co advent?
Co Vánoce?“ A protože řešením zřejmě není začít vydávat zpravodaj čtyřikrát do
roka, začal jsem se usilovně přít sám se sebou: „Památka na věrné svědky a naše
zesnulé nebo advent?“ 

A přitom jsem přišel na jednu zajímavou věc. Totiž, že konec církevního
roku vždy tak nějak vyšumí. Po Letnicích, které samy o sobě jsou popelkou mezi
církevními svátky, následuje poměrně dlouhé liturgické mezidobí, do kterého jsou
svým způsobem vloženy právě nadcházející vzpomínkové svátky. 

A v  tom mě  napadlo,  že  vlastně  spolu  dušičky  a  adventní  očekávání
náramně souvisí.  Při  dušičkách vzpomínáme na ty,  kteří  významně zasáhli  do
našich životů  a  kteří  zároveň již  odešli  na druhý břeh.  V adventu očekáváme
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narození toho, který se stal člověkem, vzal na sebe naše hříchy, zemřel na kříži a
byl vzkříšen.

Ve svém narození k nám znovu přichází ten, který zde již byl. Ten, který
také zemřel a ležel v hrobě. Ten, který byl Bohem vzkříšen, znovu přichází mezi
nás, aby nám ukázal, že nejsme na všechno sami, a že s námi nese všechny
naše starosti.

A myslím, že s příchodem Vánoc k nám znovu přicházejí  i  ti,  na které
vzpomínáme při zapalování hřbitovních svíček. Ti se kterými jsme prožili hezké,
ale možná i těžké chvíle, ti se kterými jsme žili náš život. 

Při Vánočních svátcích, při opakování známých rituálů – za zvuku koled,
křupajícího  sněhu,  světel  na  vánočním  stromku,  vůně  cukroví  a  půlnoční
bohoslužbě. V takových chvílích máme pocit, jako by naši blízcí byli opět s námi,
jako by svým zvláštním způsobem vešli,  spolu s narozením Spasitele, opět do
našich životů.

Toto zamyšlení zakončím myšlenkou Tomáše Špidlíka:
Kristus neslibuje jiný život až po smrti, ale svým vzkříšením se navrátil do

života, který právě prožil na zemi, aby se tak všechno, co zde udělal a miloval,
stalo  věčným. A takovou věčnou hodnotu slibuje  i  našemu životu.  To je  něco
naprosto jedinečného, co se nikde jinde nevyskytuje. Křesťanští kazatelé to ale
zamlčují svými lyrickými výlevy o jakési imaginární nebeské blaženosti. Věčnost
není skokem do neznámé budoucnosti, ale je návratem všeho dobrého z minulosti
a  přítomnosti.  Ve  vatikánské  kapli  Redemptoris  Mater  jsme  to  znázornili  jako
věčnou liturgii, spojenou s anamnezí Kristova života – věčnaja pamjať.

Umírání  nás  provází  celý  život,  tj.  pocit,  že  stále  něco  ztrácíme,
opouštíme. To člověka deprimuje. Smrt,  chápaná křesťansky, znamená naopak
znovunalezení všeho ztraceného. 

Přeji Vám slunečný podzim a pokojné prožití Vánočních svátků.
Filip Sedlák – kazatel NO Vinohrady

Pozvání 
Srdečně  Vás  zveme  ke  společnému  duchovnímu  životu  naší/Vaší

náboženské obce. Kromě pozvání k nedělním bohoslužbám od 9.00 přijměte i
pozvání k našim dalším duchovním aktivitám:

Ve  čtvrtek od 13:30 se již pravidelně scházíme ke společnému čtení a
výkladu Bible. Právě čteme Pavlův list Galatským, ale vzhledem k tomu, že příští
rok  je  velkým  kulatým  výročím  mučednické  smrti  Mistra  Jana  Husa,  tak  se
budeme zabývat i různými Husovými texty a povídat si o tom co pro nás můžou
znamenat dnes v našich životech.

Také Vás zveme k večerním studentským bohoslužbám, každou středu
od 19:00, které rozhodně nejsou jen pro studenty, ale jsou určeny pro lidi každého
věku a profese. Studentskými bohoslužbami jsou proto, že ke kázání přistupují ve
většině případů studenti, takže máte možnost slyšet nové a svěží výklady Písma.

A každý první čtvrtek v měsíci od 19:00 se setkáváme k ekumenickým
bohoslužbám v kostele Martina ve zdi. Je to skvělá příležitost sejít se k modlitbě a
slavení Večeře Páně ve společenství křesťanů napříč vyznáním a konfesí, které je
vždy mile překvapivé a obohacující.

Taizé – Pouť důvěry, Evropské setkání mladých v Praze
Na přelomu  roku,  29.  12.  2014  až  2.  1.  2015,  se  v  Praze  uskuteční

setkání  mladých,  organizované  komunitou  Taizé.  Přijedou  mladí  lidé  z  celé
Evropy, aby se spojili ke společné modlitbě a aby si vzájemně mohli vyměňovat
zkušenosti svého života víry.

Tohoto setkání  se můžete účastnit  i  Vy.  Již  nyní  se můžete připojit  ke
společné modlitbě s bratry z Taizé:
- Každé pondělí v 19:15 v kostele sv. Josefa (na nám. Republiky, Praha 1) 
- každou středu ve 12:15 v kostele Martina ve zdi (Martinská, Praha 1). 
- od úterý do soboty (od 25. září) v 9:15 a ve 12:15 (kromě středy) 
  v centru příprav (nám. Franze Kafky 24/3, 1. patro). 

V  našem sboru  bude  jedno  z  informačních  míst  v  průběhu  setkání  a
zároveň budeme hostit několik poutníků. Tímto bychom chtěli oslovit i Vás. Pokud
budete mít možnost a chuť pomoci s ubytováním poutníků, tak se na nás obraťte
a my Vám rádi pomůžeme zařídit vše potřebné (poskytneme potřebné informace).

Myslíme si, že je to jedinečná možnost jak se setkat s jinými křesťany a
jak opravdu prožívat otevřenost a důvěru, ke které nás vyzývá evangelium.

Mladí  účastníci  (ve  věku  17–35  let)  si  přivezou  spacáky  a  karimatky,
můžou  spát  na  zemi.  Vřelé  přijetí  je  důležitější  než  fyzické  pohodlí.  Potřebují
jenom jednoduchou snídani každé ráno. Celý den budou venku na evropském
setkání, vracet se budou po večerní modlitbě (v Letňanech), kolem 22:00. 1. ledna
je můžete pozvat na oběd. 

Více informací najdete také na: www.taizepraha.cz

Schodolez
Připomínáme, 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 vy-
užití  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. 

Sociální poradna na Vinohradech  -  každý čtvrtek  11:00 – 13:30
Od začátku listopadu se na Vinohradech otevře pro všechny členy sboru, ale i pro
ostatní potřebné možnost přijít se svěřit se svými těžkostmi, které bychom chtěli
pomoci spolu s Vámi řešit. Tuto „poradnu“ povede pastorační asistentka. Zde jsou
její slova: Jmenuji se Šárka Kubínová a vystudovala jsem psychosociální vědy na
Husitské teologické fakultě UK. V dubnu 2013 jsem  začala působit se Sociální
poradnou v Husově sboru v Nuslích. Zatím nejvíce jsem pomáhala lidem k získání
příspěvku  na  péči,  což  jsou  peníze  pro  ty,  kteří  už  všechny  běžné  činnosti
nezvládají sami a také příspěvku na bydlení, pro ty, jimž těžko vystačí příjem či
důchod na nájemné. U jedné sestry ze sboru se mi dokonce podařilo vybojovat i
zvýšení stávajícího příspěvku na péči. Po dohodě vám budu i jiný den v týdnu
oporou při jednání na úřadech nebo vás mohu i přímo zastupovat. Můžete však za
mnou přijít  i  v  jiných  obtížných  životních  situacích,  pro  něž  bychom společně
hledali řešení. V týdnu budu k zastižení i na mobilním telefonu: 608 527 784.



Dušičky 2014
I letos vás v dušičkovém čase chceme pozvat na: 
NEDĚLI 2. LISTOPADU 2014 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 24.10.2014 DO NEDĚLE 2.11.2014 OD 9.00 DO 17.00 HOD.
(UPOZORŇUJEME, ŽE OD  STŘEDY 5.11. SE OTEVÍRACÍ HODINY 
KRÁTÍ  DO 15.00 HOD.)

Kolumbárium v kostele:
28.10., 1.11. A 2.11. OD 9.00 DO 17.00 HOD.
(V OSTATNÍCH PRACOVNÍCH DNECH BUDE KOLUMBÁRIUM 
PŘÍSTUPNÉ PŘES FARNÍ KANCELÁŘ – DLE OTEVÍRACÍCH HODIN)

 Vánoce 2014

       Ukázala se Boží milost, která přináší
spásu všem lidem a vychovává nás 

        k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti
a světských vášní, žili rozumně,
spravedlivě a zbožně v tomto věku a
očekávali blažené splnění naděje a
příchod slávy velikého Boha a našeho
Spasitele Ježíše Krista.

(List Titovi 2,11-13)

 

BOHOSLUŽBY VE VÁNOČNÍM ČASE

21. 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)
28. PROSINCE      10.00 hod.    (nedělní bohoslužba)
31. PROSINCE       16.00 hod.    (bohoslužby na závěr roku) 
  4. LEDNA 2015        9.00 hod.
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