Pozvání k duchovnímu životu v našem společenství
Neděle
Středa

9.00
19.00

Bohoslužby – osobně i po internetu
Studentské bohoslužby – osobně i po internetu

Kdy nás můžete navštívit – úřední hodiny jsou dočasně upraveny!
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* Čas v závorce platí pro měsíce listopad až březen.
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případně v úředních hodinách přes farní
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Jen v Bohu se ztiší duše má, od něho vzejde mi spása. Jen on je má skála, má
spása, můj nedobytný hrad, mnou nikdy nic neotřese.
Má spása a sláva je v Bohu, on je má mocná skála, v Bohu mám útočiště.
Lide, v každý čas v něho doufej, vylévej před ním své srdce! Bůh je naše útočiště.
(Žalm 62,2-3. 8-9)
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Boží láska se zjevuje v utrpení kříže
Zavolal k sobě zástup s učedníky a řekl jim: „Kdo chce jít se mnou, zapři sám
sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Mk 8,34
Přesně před rokem jsme vám psali v našem velikonočním Věstníku tato slova:
Teď nastává doba, kdy si mnozí myslí, že to nejhorší již máme za sebou, ale
nikdo nevíme, jaké budou ty následující týdny a měsíce, ale co bychom vědět
mohli, je to, co jsme získali v těchto nových zkušenostech. A to je předně
zkušenost, že se můžeme odevzdat do Boží ochrany a pomoci, učit se nové
důvěře, odpovědnosti i solidaritě.
Myslím, že to platí i dnes, snad ještě více než před rokem, protože dnes
jsme více unaveni, deprimováni a možná i naštváni.
A právě v této těžké době moc záleží na tom, z jakých zdrojů žijeme. My
vám tento náš Věstník pravidelně posíláme před Velikonocemi, s informacemi
a hlavně pozváním k oslavě největších křesťanských svátků - smrti a vzkříšení
našeho Pána.
V těchto našich dnech spíše vidíme všudypřítomný kříž. Může se však
někomu líbit kříž? Logická odpověď zní: ne. A přitom Pán Ježíš v evangeliích
celkem často mluví o kříži, utrpení a ztrátách. Znamená to snad, že Bůh má
zalíbení v bolesti a utrpení? Rozhodně ne, evangelium přece ukazuje Ježíše,
Mesiáše, Syna Božího jako toho, kdo utrpení snímá, kdo člověka osvobozuje,
uzdravuje a dělá jej šťastným. Jak je to tedy s křížem a štěstím?
Ježíš představuje kříž jako cestu, která nakonec vede ke štěstí. Přestože
jde o cestu ztrát, utrpení a smrti, tak právě tato cesta vede ke konečnému cíli,
který je v Boží lásce, a tudíž ve štěstí.
Přesto je pro nás těžké představit si štěstí v životě, v němž je také
přítomno utrpení. Ale tak, jako byli posléze Ježíšovi současníci konfrontováni
s Ježíšovou smrtí, tak jsou i naši současníci konfrontováni se ztrátami ve svých
životech i se ztrátami svých blízkých. Stále zde zůstává otázka, jak žít s utrpením,
jak žít navzdory utrpení dobře, jak najít smysl toho, co jsme třeba v životě
nechtěli, co nás zranilo.
Křesťanská víra v této souvislosti nepřináší jen útěchu. Utrpení a ztráty se
nakonec nevyhnou žádnému lidskému životu, ale víra do těchto situací přináší

naději a ukazuje smysl. Když člověk dokáže přijmout svou konečnost a smrtelnost, tehdy přichází Bůh jako stvořitel nového. Křesťanská řeč o kříži tedy není jen
výrazem pesimismu zklamaných a slabých lidí. A kdo se domnívá, že se všem
utrpením a ztrátám nakonec vyhne, bude dříve nebo později usvědčen životem
samým ze svého omylu. Zdroj naší naděje je v Boží lásce, která se pro nás
rozhodla snést utrpení a bolest. A kříž, byť to bude vždy těžko pochopitelné, je
výrazem Boží lásky a přízně.
Závěrem jedno útěšné slovo od apoštola Pavla, byť se též dotýká trápení:
„Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh
veškeré útěchy! On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty,
kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha...
Máme pevnou naději a jsme si jisti, že jako jste účastni utrpení, tak budete účastni
také útěchy. Chtěli bychom, bratří, abyste věděli o soužení, které nás potkalo
v Asii. Dolehlo na nás nadmíru těžce, nad naši sílu, až jsme se dokonce vzdali
naděje, že to přežijeme; už jsme se sami smířili s rozsudkem smrti – to proto,
abychom nespoléhali na sebe, ale na Boha, který křísí mrtvé. On nás vysvobodil
ze samého náručí smrti, a ještě vysvobodí; v něho jsme složili svou naději, že nás
vždy znovu vysvobodí, když i vy nám budete nápomocni svými modlitbami. A tak,
když nám mnozí vyprosili milost, budou za nás mnozí také děkovat.“
2 Kor 1,3-4. 7-11
Daniel Majer

Bohoslužby a další setkávání
Přes stále více přitvrzující opatření je pro vás vinohradský sbor otevřen k osobní
návštěvě bohoslužeb, kterých se může zúčastnit až 10% kapacity kostela. To
v našem velikém sboru a při našich počtech znamená, že můžete kdykoli na
bohoslužbu přijít a nemusíte se předem hlásit. Samozřejmostí je dodržování
rozestupů, k dispozici je dezinfekce a přijít musíte v roušce nebo respirátoru.
Přijímání se podává do ruky. Ovšem jak všichni víte, tak v současné situaci je
každý den velkou neznámou.
Všechny bohoslužby pro vás také přenášíme on-line, pokud jste
nemocní nebo se na osobní návštěvu necítíte. Nedělní bohoslužby můžete
sledovat vždy v 9:00 na facebookovém profilu www.facebook.com/ccshvinohrady.
Středeční bohoslužby jsou každou středu od 19:00 na facebooku
www.facebook.com/studentskykostelhtf. Všechny záznamy minulých bohoslužeb
pak naleznete na youtubovém kanálu CČSH Vinohrady.
Stále trvá přerušení veškerých dalších setkání mimo bohoslužby –
biblických hodin, filmového klubu, diskuzního klubu ad.
Jaká bude hygienická situace a jaké budou restrikce neví nikdo z nás.
Proto doporučujeme sledovat náš web www.hs-vinohrady.cz a facebook
www.facebook.com/ccshvinohrady, kde naleznete průběžně aktualizované
informace. Na webových stránkách se také můžete přihlásit k odběru
newsletteru – elektronického zpravodaje, který vám každý měsíc přijde do
mailové schránky, aby vás informoval a aktuálním dění ve vinohradském sboru.

Duchovní služba
Duchovní jsou vám stále k dispozici k rozhovorům, modlitbě, přípravám ke
svátostem; stále sloužíme pohřby, svatby i křty. V případě jakékoli potřeby se
nebojte nám ozvat:
Farář: Daniel Majer tel: 736 760 982, majer@hs-vinohrady.cz
Pomocný duchovní: Filip Sedlák tel: 777 580 275, sedlakfilip1@gmail.com

Církevní příspěvek
Složenka přiložená v tomto Zpravodaji je určena k zaplacení ročního církevního
příspěvku (500,- 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), který je vyznačen na obálce u Vaší adresy.

Přijmi, Otče, naše díkuvzdání za
svou velikou lásku k nám. Osvěcuj
nás, abychom viděli, jak ve světle
kříže získává náš život hluboký
smysl, jediný smysl hodný lidského
života: že tím smyslem života je
jednota s Tebou. Veď a posiluj nás
na cestě za Pánem Ježíšem,
abychom se nebáli obětí a nedali se
ničím odvrátit od Tvé pravdy a vůle.
Nechť stálý pohled na Kristův kříž
ničí v nás touhu a vůli k hříchu
a posiluje touhu po jednotě
s Tebou, zde i v Tvém domově.
Amen.
(František Kovář)

Bohoslužby o Velikonocích L. P. 2021
Květná neděle
Zelený čtvrtek
Velký Pátek
Bílá sobota
Velikonoční neděle

28. března
1. dubna
2. dubna
3. dubna
4. dubna

9.00 hodin
18.00 hodin
18.00 hodin
20.00 hodin
9.00 hodin

