
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 na tyto aktivity, ale 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:

 Ú
ře

d
n

í 
h

o
d

in
y
: Farní kancelář: út

st
čt
pá

9.00 - 15.00
9.00 - 15.00

12.00 - 18.00
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12.00 - 17.00
Správa kolumbária: st
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          Otevírací doba kolumbária(u
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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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Velikonoční zamyšlení

"Všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt.
Byli  jsme křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom - jako Kristus byl
vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce - i my vstoupili na cestu nového
života. Jestliže jsme s ním sjednoceni, protože, máme účast na jeho smrti,
jistě budeme mít účast i na jeho zmrtvýchvstání. Víme přece, že starý člověk
v nás byl spolu s ním ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno
moci a my už hříchu neotročili... Jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli, věříme,
že spolu s ním budeme také žít."               (Řím 6,3nn)

NÁSLEDOVAT KRISTA

Jak mohl Ježíš přemoci zlo?
Jak mohl překonat smrt?
Co znamenají tyto dva výrazy: „přemoci zlo; překonat smrt?“
Po Nazaretu se nic nezměnilo; nezměnilo se nic ani po Kalvárii. Svět nadále
existoval se všemi svými hanebnostmi, se svými masakry, člověk dále kráčel
se svými slzami a se svým otroctvím.
Co se to událo, proč můžeme dnes říci: „Ježíš nás spasil?“
Právě  zde  spočívá  náš  problém,  který,  chceme-li  překonat,  musíme  vidět
jasně.
Ježíš svým životem přemohl sám na sobě zlo, svou smrtí smrt pohltil.
Dal nám svým životem příklad, jak žít, svou smrtí nám ukázal, jak přemoci zlo
a zničit smrt.
Člověče, chceš se osvobodit od zla, které tě utlačuje?
Dělej to, co dělal Ježíš.
Chceš zničit smrt, která tě sužuje?
Zemři z lásky, jak to učinil Ježíš.
Přemoci zlo, které se tě snaží ovládnout, proměnit svou smrt v úkon lásky, to
znamená podstoupit  nutnou zkoušku,  abychom vešli  do království,  které je
královstvím pokoje, svobody, spravedlnosti a lásky.

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


Nikdo nemůže absolvovat tuto zkoušku za nás.
Je pravda, že nás Ježíš spasil, ale nechal na nás, abychom se snažili dojít
spásy.  Jeho  smrt  ospravedlnila  všechny,  protože  on  je  Boží  Syn,  ale  do
nebeského  království  nás  na  zádech  nevynese,  vybízí  nás,  abychom  ho
následovali.  Po  Ježíšově  přinesené  oběti  má  každý  z  nás  možnost  být
spasen, ale každý z nás musí sám dojít spásy.
V tom spočívá hodnota člověka, který je synem před Otcem.
V tom spočívá hodnota lidského utrpení.
V tom spočívá svoboda.

Carlo Carretto - Myšlenky na každý den

Zprávy a pozvání

Vážené sestry, vážení bratři, milí přátelé, 
letos v lednu a únoru se u nás uskutečnil druhý cyklus extenzních přednášek,
jichž se znovu ujali vyučující z Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy,
včetně  nové  děkanky  doc.  ThDr.  Kamily  Veverkové,  Th.D.  Akce  se  opět
setkala  s  kladnou  odezvou,  jak  akademické,  tak  církevní  veřejnosti  což
ukázala i hojná návštěvnost. 

Byli bychom rádi, kdybyste přijali pozvání k našim dalším společným
akcím. Například k biblickým hodinám, ke kterým se scházíme každý čtvrtek
od 13.30.  V tento  den můžete  od  19.00  hod.  přijít  též  do  Farského sálu:
Filmový klub (2.  čtvrtek v měsíci)  -  promítáme vždy film,  který  nás může
oslovit  jak  po  umělecké,  tak  i  duchovní  stránce.  Dále  můžete  přijít  ke
společné modlitbě (3. čtvrtek v měsíci) nebo na diskusní večer (4. čtvrtek
v  měsíci).  Při  posledním  únorovém  večeru  jsme  diskutovali  na  téma:
Technologická civilizace – Co přináší soužití člověka a moderní technologie
v dnešním světě?

Ve  středu  se  u  nás  v  kostele  konají  od  19.00  hod.  studentské
bohoslužby (během  akademického  roku),  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
pátým až devátým rokem.  

Aktuální  pozvánky  a  informace  naleznete  na  našich  webových  stránkách:
www.hs-vinohrady.cz

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.

Pozvánka na Výroční shromáždění Náboženské obce
Výroční shromáždění se bude konat dne 10. dubna 2016

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

i případní hosté jsou srdečně zváni. 

O znamení kříže 

Romano Guardini

I když jsme jej dělali mnohokrát, 
chceme jej nyní udělat poctivě. 
To proto, abychom si uvědomili 
vlastní podstatu tohoto znamení. 
Je to znamení naší spásy, 
při kterém oslovujeme Nejsvětější Trojici. 
Prosíme touto krátkou modlitbou 
o pomoc při nesení osobního kříže, 
ale i o to, abychom započatý čas 
prožili ve společenství lásky 
a vzájemného obdarovávání, 
jak je tomu mezi jednotlivými osobami 
Nejsvětější Trojice.

Bohoslužby o Velikonocích  L. P. 2016

  Zelený čtvrtek    24. března 18.00 hodin
  Velký Pátek    25. března 18.00 hodin
  Bílá sobota    26. března 20.00 hodin
  Velikonoční neděle   27. března   9.00 hodin
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