
Pozvání k duchovnímu životu v našem společenství

Neděle  8.30 Modlitba Žaltáře

Neděle  9.00 Bohoslužby, 2. neděle v měsíci posezení na faře

Středa 19.00 Studentské bohoslužby (v čase semestrů na HTF UK)

Čtvrtek 12až15 Sociální poradna
Čtvrtek 14.00 Biblická hodina 

Čtvrtek 19.00 Večerní modlitba, 2. čtvrtek v měsíci
Čtvrtek 19.00 Filmový klub, 3. čtvrtek v měsíci
Čtvrtek 19.00 Diskuzní večer, 4. čtvrtek v měsíci

Kdy nás můžete navštívit:
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Farní kancelář: út
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9.00 - 15.00
9.00 - 15.00

12.00 - 18.00
9.00 - 12.00

Duchovní správa: út
st
čt

9.00 - 12.00
9.00 - 12.00

12.00 - 17.00

Správa kolumbária: st
pá

9.00 - 15.00
9.00 - 12.00

Otevírací doba kolumbária(u věže): st
pá
so
ne

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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Nejen dušičkové Zamyšlení 

Ježíš řekl zástupům: „Když pozorujete, že na západě vystupuje mrak, hned říkáte:
‚Přijde déšť‘ – a bývá tak; a vane-li jižní vítr, říkáte: ‚Bude vedro‘–bývá. Pokrytci,
umíte posoudit to, co vidíte na zemi i na obloze; jak to, že nedovedete rozpoznat
tento čas? Proč nejste s to sami od sebe posoudit, co je správné? Lk 12, 54-57

Závěr všeho, co jsi slyšel: Boha se boj a jeho přikázání zachovávej; na tom u
člověka všechno závisí. Veškeré dílo Bůh postaví před soud, i vše, co je utajeno,
ať dobré či zlé. Kaz 12,13-14

Všichni víme že vše má svůj začátek i konec, stejně tak i náš život. Lidé
vždy toužili pochopit tajemství času a věčnosti. Ať už to byli řečtí filosofové, kteří
pracovali s věčnými idejemi, nebo bibličtí autoři, kteří počítali s tím, že veškerý čas
je  v  rukou  Božích.  Např.  jeden  židovský  myslitel,  srovnával  řecký  a  semitský
přístup a uvažoval takto: Pro semity není čas něco mimo věci. Je to rytmus daný
věcem samým. Proto píše Kazatel, že každá věc má „svůj čas“. Podle Bible dal
Bůh všemu, co stvořil, svůj čas a řád. 

A každý z nás je jakoby plamínek lampy. Svítí, chvěje se v nejrozličnějších
poryvech až nakonec dohoří. Náš čas je spojen s naším životem. V přírodě pak
pozorujeme podobný rytmus - oheň hasne, květiny vadnou, zvířata hynou. A co
člověk? Nakolik je tělesný i on podléhá tomuto všeobecnému zákonu. Můžeme
pozorovat, jak roste, sílí, blíží se k zenitu a pak jeho síly slábnou a jde ke svému
konci. Ale Bůh také člověku vdechl svého Ducha, který je věčný. Časem tento
plamen Ducha neslábne, ale může i  sílit  tak,  že nakonec doroste do plamene
života Božího. 

Jako  každý  rok,  tak  i  letos  nás  opustilo  mnoho  blízkých  lidí.  Jejich
plamínek dohořel, ale síla jejich ducha, to čím nás obdarovali, stejně jako láska,
kterou nám zanechali zůstává i nadále mezi námi. Můžeme si uvědomit že právě
tyto dary dávají našemu životu svoji hodnotu a hloubku. 

Věčnost  jak  o  ní  jako  křesťané  přemýšlíme  se  nezískává  tím,  že  čas
prodloužíme, ale že mu dáme duchovní hodnotu, že jej spojíme s životem Božím. 

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


Blížíme se na konec roku, který nám mnohé dal i mnohé vzal, na mnohé
možná doléhá strach jaký bude ten rok následující? Co budeme dělat příští rok,
jak  v  něm obstojíme?  Jediná  správná  odpověď je:  Dělat  to,  co  neztratí  svou
hodnotu na věčnosti. Každá myšlenka, každý skutek je v konci konců pomíjející,
náš plamínek blikotá různou intenzitou, to, co bychom měli udělat je, spojit jej s
plamenem Božím, který hoří a svítí věčně.         Daniel Majer

Pozvání 
Srdečně Vás zveme ke společnému duchovnímu životu naší/Vaší náboženské
obce. Zveme Vás předně k účasti na nedělních bohoslužbách od 9.00, které
tvoří přirozený vrchol života církve. 

Pokud  však  nemáte  v  neděli  čas,  můžete  přijít  na  bohoslužbu
i  v  týdnu,  a  sice  ve středu  od  19:00,  kdy  se  scházíme  k  pravidelným
bohoslužbám se studenty naší fakulty. Bohoslužby však nejsou rozhodně 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 14:00 se již pravidelně scházíme ke společnému čtení
a výkladu Bible. V současné době společně vykládáme knihu Skutků.

Ve čtvrtek od 19:00 se tradičně scházíme vždy 2.  čtvrtek v měsíci
k  večerní modlitbě, 3.  čtvrtek v měsíci máme na programu Filmový klub
a podle možností 4.  čtvrtek v měsíci Diskuzní večer.

Nenechte si ujít aktuální informace
Pokud chcete mít pravidelné informacemi o dění v Husově sboru a o pláno-
vaných akcích, sledujte naše webové stránky: www.hs-vinohrady.cz 

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. Na
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…). 

 Program nejbližších dnů:

25. října 2018 od 19.00 hod.  Zázračný svět Jany Rečkové
Vzpomínkový večer na nedávno zesnulou českou spisovatelku a členku naší 
farnosti Janou Rečkovou. Vzpomínat budou (a číst) Františka Vrbenská a Jan 
Kovanic. Ve Farského sálu

28 října 2018 9:00 SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA   po ní požehnáme nově 
vybudovaný prostor před naším sborem, jemuž vévodí kámen z Krakovce

8. listopadu od 19.00 hod. pravidelná Večerní modlitba ve Farského  sálu

15. listopadu od 19.00 hod. Filmový klub: Adamova jablka
dánský film 2005  (Farského sál)

22. listopadu 19.00 Diskusní večer tentokráte věnovaný Kanadě a USA o 
své zážitky s více než ročním pobytem se s námi podělí Jakub Majer

27.11. až  7.12.  Krabice od bot
I letos jsme se zapojili do akce Krabice od bot jako sběrné místo. Zabalené 
dárky pro děti z chudých rodin k nám můžete nosit na farní úřad vždy              
v úředních hodinách: úterý a středa 9-15, čtvrtek 12-18, pátek 9-12. Vice 
informací naleznete na http://www.krabiceodbot.cz/

Adventní a vánoční koncerty u nás v kostele:
  9. prosince 17.00 sbory Zvonky a Abbellimento

18. prosince 19.30 sbor Sonaglio
20. prosince sbor Acant



Dušičky 2018
I letos Vás v dušičkovém čase chceme pozvat na: 
PÁTEK 2. LISTOPADU 2018 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 26.10. DO NEDĚLE 4 .11.2018 OD 9.00 DO 17.00 HOD.
(UPOZORŇUJEME, ŽE OD  STŘEDY 7.11. SE OTEVÍRACÍ HODINY 
KRÁTÍ  DO 15.00 HOD.)

Kolumbárium v kostele:
28.10.; 1. - 2.11. OD 9.00 DO 17.00 HOD.
(V OSTATNÍCH PRACOVNÍCH DNECH BUDE KOLUMBÁRIUM 
PŘÍSTUPNÉ PŘES FARNÍ KANCELÁŘ – DLE OTEVÍRACÍCH HODIN)

 Vánoce 2016

Vánoce 2018
KOLEDY
Jiří Wolker

Na náměstí vyhrávají koledy
tři přesmutné trumpety:
mlha, bláto, sníh.

A na konci města
vede do chaloupky cesta.
Třebas právě nový člověk po ní na svět přišel
a rozhazuje bílý křik na nahé stěny,
že už je tu,
malý, živý, narozený,
maminčinou bolestí požehnaný.
Že se narodil z rány,
tak na něj dýchají, tak jej zahřívají
z jedné strany krev
a Pán Bůh z druhé strany.

   BOHOSLUŽBY VE VÁNOČNÍM ČASE
23. 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)
30. PROSINCE       10.00 hod.    (bohoslužby na závěr roku) 
 


	Pozvání k duchovnímu životu v našem společenství
	Neděle
	Modlitba Žaltáře

	Neděle
	Bohoslužby, 2. neděle v měsíci posezení na faře
	Kdy nás můžete navštívit:


