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Modlitba Žaltáře
Bohoslužby, 2. neděle v měsíci posezení na faře
Biblická hodina pro děti, vždy 1. a 3. neděli v měsíci
Studentské bohoslužby (v čase semestrů na HTF UK)
Sociální poradna
Biblická hodina
Filmový klub, 2. neděle v měsíci
Večerní modlitba, 3. neděle v měsíci
Diskuzní večer, 4. neděle v měsíci
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Úřední hodiny:

Kdy nás můžete navštívit:
Farní kancelář: út

9.00 - 15.00
st
9.00 - 15.00
čt
12.00 - 18.00
pá
9.00 - 12.00
9.00 - 12.00
Duchovní správa: út
st
9.00 - 12.00
čt
12.00 - 17.00
9.00 - 15.00
Správa kolumbária: st
pá
9.00 - 12.00
Otevírací doba kolumbária(u věže):
st
9.00 - 17.00
(15.00)*
pá
9.00 - 17.00
(15.00)*
so
9.00 - 17.00
(15.00)*
ne
8.30 - 12.00 - 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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A pokud jde o vzkříšení mrtvých, nečetli jste, co vám Bůh pravil: „Já jsem Bůh
Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův?“On přece není Bohem mrtvých, ale
živých.(Mt 22, 31-32)
Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky! Každá
propast bude zasypána, hory i pahorky budou srovnány; co je křivé, bude přímé,
hrbolaté cesty budou rovné; a každý tvor uzří spasení Boží. (L 3, 4-6)
Letos nás podzim zaskočil obzvláště náhle. Prozářené a teplé dny babího léta
vystřídaly nevlídné, chladné, deštivé a temné dny. A tyto nevlídné dny přinesly
s sebou jako obvykle melancholii a také vědomí, že brzy budeme vzpomínat na
naše věrné zemřelé a že se blíží i advent a vánoční svátky. Vzpomínání na naše
zemřelé, na ty, kteří byli neoddělitelnou součástí našich životů a byli Pánem života
a smrti odvoláni z tohoto života, přináší vždy znovu smutek a bolest. Ale jako
křesťané bychom si také měli uvědomit, že smrt nemusíme nahlížet jen jako
konec, ale i jako nový začátek. Začátek, který můžeme chápat jako dveře, které
se otvírají a umožňují vstoupit do nesmírnosti věčnosti, do Božího království – do
míst, kde nebude smrti, žalu ani nářku ani bolesti a kde Bůh setře každou slzu
s očí (dle Zj 21,4). Pravoslavný teolog Antonyj Surožskij k tomu říká:„ Bůh nás
nestvořil pro smrt, pro zkázu. Stvořil nás pro věčný život. Povolal nás
k nesmrtelnosti – nejen k nesmrtelnosti vzkříšení, ale k nesmrtelnosti, která vůbec
nezná smrt. Smrt přišla jako důsledek hříchu. Přišla, protože člověk ztratil Boha,
odvrátil se od Něj a hledal cesty, kterými by mohl všeho dosáhnout bez Boha.“
Víme tedy, že smrtí se rodíme do věčnosti. A pokud jsme naše zemřelé opravdu
milovali a nosíme je ve svém srdci, pak jsme s nimi stále svým způsobem spojeni.
Až ticho pronikne tebe
Ivana Noble
Ne až ty pronikneš ticho
ale až ticho pronikne tebe
začneš v něm rozpoznávat
nejen přátelské hlasy
ale i co ty hlasy říkají

Plátno z tisíce nití
životů, které nás tkají
Kdo chvátá, přetrhává pouta
kdo se bojí pohnout
tvoří z pout závaží
Ne až ty pronikneš ticho
ale až ticho pronikne tebe
zaslechneš rytmus času
„bude“ a „bylo“
se ti spojí v „je“
Jak už jsem zmínila, s myšlenkou na „dušičky“ přichází i vědomí blížícího se
adventu a Vánoc. Advent je období čekání – čekání na příchod Pána. Víme, že
Pán už přišel na svět před více než 2000 lety, ale každý rok jsme zváni k čekání
na to, že přijde znovu – do našich srdcí, do našich životů. Ale aby k tomu mohlo
dojít, musíme v době adventu otvírat a očisťovat svá srdce – od všeho, co by
mohlo příchodu Pána právě do našich srdcí zabránit. Proto zní do adventu volání
Jana Křtitele: „Připravte cestu Páně!“ (Mt 3,3). Čekáme na nové setkání
s betlémským Dítětem a toužíme po něm. Víme, že je to Dítě, které je světlem,
které tma nepohltí (J 1,5). Dítě, které osvětluje naši existenci, vymaňuje ji ze zajetí
všednosti, uzavřenosti, nenaplněnosti a otvírá ji Jiné dimenzi. Čekejme tedy
trpělivě, s touhou a láskou a připojme se k adventnímu volání: Přijď, Pane Ježíši!
A protože smutek a bolest, čekání i radost jsou daleko intenzivnější, můžeme-li je
sdílet, prožíváme-li je ve společenství, chceme vás pozvat k prožívání vzpomínky
na zemřelé, adventu i vánočních svátků (ale nejen těchto) do našeho sboru.
Ivana Macháčková - předsedkyně rady starších 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:
Každou středu od 19:00 Vás zveme k večerním studentským
bohoslužbám, 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.
Ve čtvrtek od 13:30 se již pravidelně scházíme ke společnému čtení a
výkladu Bible. V současné době čteme střídavě texty německého teologa
Dietricha Bonhoeffera a Žalmy. Po novém roce plánujeme číst tématicky k výročí
reformace texty Martina Luthera.
Ve čtvrtek od 19:00 na Vás čeká vždy 2. čtvrtek v měsíci Filmový klub,
3. čtvrtek v měsíci večerní modlitba a 4. čtvrtek v měsíci Diskuzní večer.

Program filmového a diskuzního klubu: (vždy od 19:00)
27.10.2016 Diskuze zrušena!!! z důvodu státního svátku 28. 10.
10.11.2016 Promítání filmu Smrtelné historky a diskuze s tvůrci
24.11.2016 Josef Bernard Prokop představí knihu Tajný deník Karla IV.
8.12.2016 Dokumentární film a diskuze s tvůrci
22.12.2016 Diskuze zrušena!!! z důvodu vánočních svátků.
12.1.2017 Filmový klub
26.1.2017 Dokument Zachraňte Edwardse a diskuze s autory
Nový vzhled webových stránek
Pokud jste ještě nezaregistrovali nový vzhled našich webových stránek, tak to
napravte, podívejte se na ně a dejte nám třeba vědět, co si o nich myslíte.
Nenechte si ujít aktuální informace
Spolu s novým vzhledem webu, bychom chtěli dále pokročit směrem k moderní
náboženské obci a zásobovat vás pravidelně informacemi o dění zde i
plánovaných akcích. Pokud budete mít o tyto informace zájem, pošlete email
našemu jáhnovi Filipovi (filip.sedlak@ccshpraha.cz), který bude hromadné maily
dávat dohromady a každých cca 14 dní až měsíc vám přijde přehled budoucích
plánovaných akcí včetně přednášek, koncertů, svátečních bohoslužeb apod.

Schodolez
Připomínáme, že naše obec vlastní 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 a další akce. (Zařízení nelze
používat při dešti a sněhu.) Prosíme zájemce o využití schodolezu, aby se
s předstihem ohlásili br. faráři D. Majerovi (tel. 736760982, 222519677) nebo ses.
předsedkyni RS I. Macháčkové (tel. 602746433), abychom mohli schodolez
připravit a dopravit vás tak pohodlně do kostela.
Duchovní služba
Jste samozřejmě zváni též k duchovnímu rozhovoru s našimi duchovními.
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. Samozřejmostí je také pozvání k přípravě ke
svátostem (křest, svátost manželství, pokání - smíření…).

Dušičky 2016
I letos Vás v dušičkovém čase chceme pozvat na:
STŘEDU 2. LISTOPADU 2016 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 28.10.2016 DO STŘEDY 2.11.2016 OD 9.00 DO 17.00 HOD.
(UPOZORŇUJEME, ŽE OD PÁTKU 4.11. SE OTEVÍRACÍ HODINY
KRÁTÍ DO 15.00 HOD.)
Kolumbárium v kostele:
28.10. - 2.11. OD 9.00 DO 17.00 HOD.
(V OSTATNÍCH PRACOVNÍCH DNECH BUDE KOLUMBÁRIUM
PŘÍSTUPNÉ PŘES FARNÍ KANCELÁŘ – DLE OTEVÍRACÍCH HODIN)

Vánoce 2016

Na počátku bylo Slovo, to Slovo
bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.
To bylo na počátku u Boha.
Všechno povstalo skrze ně a bez
něho nepovstalo nic, co jest. V
něm byl život a život byl světlo
lidí. To světlo ve tmě svítí a tma
je nepohltila. Od Boha byl poslán
člověk, jménem Jan. Ten přišel
proto, aby vydal svědectví o tom
světle, aby všichni uvěřili skrze
něho. Jan sám nebyl tím
světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví. Bylo tu pravé
světlo, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo do světa. Na
světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel do
svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali
a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili,
jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z
Boha. A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme
jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a
pravdy.
(Janovo evangelium 1,1-14)

BOHOSLUŽBY VE VÁNOČNÍM ČASE
18. PROSINCE
24. PROSINCE
25. PROSINCE
26. PROSINCE
1. LEDNA 2017
8. LEDNA 2017

9.00 hod.
23.00 hod.
10.00 hod.
10.00 hod.
10.00 hod.
9.00 hod.

(4. neděle adventní)
(Půlnoční)
(Boží hod vánoční)
(sv. Štěpán)
(bohoslužby na Nový rok)

