
Pozvání k duchovnímu životu v našem společenství

Neděle  9.00 Bohoslužby – přenášené po internetu

Středa 19.00 Studentské bohoslužby – přenášené po internetu

Kdy nás můžete navštívit – úřední hodiny jsou dočasně omezeny!
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Návštěva ve stavu nouze

Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své veliké slitování 
zahlaď moje nevěrnosti. Zkroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem zkroušeným a 
zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš! Žalm 51,3.19

Přišel k nám podzim, denní světlo se krátí, blíží se čas Dušiček, za humny je 
konec církevního roku a adventní očekávání. Opět tak jako na jaře jsme vykázáni 
do svých domovů. Dveře restaurací, divadel ale i mnohých kostelů se zavírají. 
Někdo je odkázán na samotu a vlekoucí se prázdné dny, někdo se naopak tísní v 
přeplněné domácnosti, která se stává školou, kanceláří a vývařovnou najednou, 
někdo s obavami čeká na výsledky testů, jiný se trápí o to, jak uživí sám sebe, 
svou rodinu, jak udrží střechu nad hlavou. Tíseň, obavy a neznámá budoucnost 
padají na nás v barvách podzimního deště snad ještě silněji než na jaře. Blížící se
Dušičky a téma smrti nám nijak nepřidává na chřadnoucím optimismu. Ovšem, jak
praví žalmista, Bůh je blízkou těm, kdo jsou zkroušení a zdeptaní v srdci. Bůh je 
nám v takových chvílích mnohem blíže než za prosluněných bezstarostných dní. 
Ve chvíli, kdy máme pocit, jakoby se z našich životů vytrácel, tak v tu chvíli nás 
nejvíce podpírá, naslouchá nám a nese s námi naši tíseň. Nezapomeňte, že právě
do této tmy, zimy, osamění a beznaděje je zaslíbeno narození Spasitele. Jak píše 
G. K. Chesterton „… měli bychom si uvědomit, co to znamená, že Ježíš nebyl 
letním sluncem úspěšných, ale ohněm nešťastníků v zimě.“  Právě ve chvíli 
největší tísně můžeme s vytrvalou vírou a pevnou nadějí vyhlížet světlo Vánoc. 
Nikoli snad jen jako formální zesvětštělí církevní svátek, nikoli jen jako nějakou 
naši milou tradici. Ale především jako skutečnost, která se za těmito všemi 
povrchnostmi skrývá. Že Bůh se sklání k člověku v každém jeho ponížení, 
přichází mezi nás, aby nás těšil, aby nás uzdravil, aby nám byl blízko, aby nesl 
naše bolesti, aby nás zachránil o otevřel nám brány Nebeského království. 
Nezapomínejte na to velké zaslíbení, které se stalo, přišlo mezi nás, stále mezi 
námi působí a stále se obnovuje, aby nás jednou prostoupilo v plnosti. Užijte 
tohoto času pro pěstování bdělosti k příchodu Páně. Buďte trpěliví a mějte oči i uši
otevřené, neboť Pán je blízko. A až přijde ten čas, ať vás radost a síla Vánoc 
prostoupí a neopustí. Filip Sedlák
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Jak to teď je a bude s životem ve vinohradském sboru?
Jak všichni víte, tak v současné situaci je každý den velkou neznámou. 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.

V  současné  době  jsme  byli  nuceni  přerušit  konání  veškerého
čtvrtečního setkávání – biblických hodin, filmového klubu, diskuzního klubu ad. 

Aktuálně jsou také  pozastaveny veřejné bohoslužby,  které jsou opět
jako  na  jaře  přesunuty  do  on-line  prostředí.  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.

Duchovní služba
I v tomto zvláštním čase domácích izolací jsou vám vaši duchovní stále k dispozici
k rozhovorům, modlitbě, přípravám ke svátostem, stále sloužíme pohřby a zatím
ještě i svatby. 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

Sváteční a slavnostní bohoslužby
On-line budou také přenášeny některé sváteční a slavnostní bohoslužby:
28.  října  od  19:00 budeme  slavit  vznik  Československé  republiky  speciální
Svatováclavskou liturgií z pera spirituála Tomáše Nováka a varhaníka Blahoslava
Rataje.
1. listopadu od 9:00 - tradiční dušičková vzpomínka v kolumbáriu se tentokrát
konat nebude, ale tomuto svátku bude věnována nedělní bohoslužba předchozího
dne, tedy 1. listopadu.
25. listopadu od 19:00 v čase pravidelné studentské bohoslužby se připojíme k
Červené  středě –  akci,  která  na  celém  světě  připomíná  ty,  kteří  jsou
pronásledováni pro svou víru.  Kostel bude nasvícen na červeno stejně jako to
budete  moci  vidět  na  mnoha  jiných  místech  v  Praze  i  jinde,  budeme  sloužit
bohoslužbu a společně se modlit  za  větší  míru toleranci,  lásky a pokoje  mezi
lidmi.
Vánoční bohoslužby
Vánoční bohoslužby budou slouženy v tradičních dnech i časech viz rozpis na
vloženém listě.  Zda  budou  s  účastí  lidu  nebo  přenášené  přes  internet  ukáže
teprve čas.

Dušičky 2020
Letošní Dušičky oslavíme na dálku pomocí on-line přenosu, viz výše, 1. listopadu
v 9:00. 

Obětinky se jmény svých blízkých zesnulých (obětinka je vytištěna dole
na totéo stránce 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. 

Placení nájmu urnových míst
Chceme  vás  ujistit,  že  přihlížíme  k  složitosti  současné  situace  a  není  nutné
bezprostředně  platit  nájem  a  režii  za  urnová  místa.  Pokud  se  vám  blíží  čas
placení,  tak  zůstaňte  v  klidu  doma a  nechte  to  na  klidnější  čas.  Případně
můžete platit převodem na účet 11174399/0800.

Otevírací doba kolumbárií o dušičkách
Kolumbárium u věže: 
OD STŘEDY 28. 10. 2020 DO PONDĚLÍ  2. 11. 2020 OD 9.00 DO 17.00.
(UPOZORŇUJEME, ŽE OD  STŘEDY 4.11. SE OTEVÍRACÍ HODINY KRÁTÍ  DO 
15.00)

Kolumbárium v kostele:
OD ČTVRTKA 29. 10. DO PONDĚLÍ 2. 11. OD 9.00 DO 17.00.
(V OSTATNÍCH PRACOVNÍCH DNECH BUDE KOLUMBÁRIUM PŘÍSTUPNÉ 
PŘES FARNÍ KANCELÁŘ – DLE UPRAVENÝCH!! OTEVÍRACÍCH HODIN)
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Vánoce 2020
1. Moc předivná
nás tiše 
obestírá, a 
proto čekám 
příští uklidněn. 
Bůh je dnes s 
námi, svědčí 
naše víra, a 
bude s námi 
každý nový den.
2. Ta divná 
dobrá moc svou
sílu dá mi a 
věrně povede 
můj každý krok. 
Jí obklopen i 
dnes chci zůstat
s vámi a s vámi 
prožít tento 
nový rok.
6. Své tiché 
světlo, jež se 

jasné skvěje nech teple prozařovat naši noc. A dej, ať smíme spatřit 
obličeje Svých milých, které provází tvá moc.
7. Když po vichřici soumrak plyne tiše, rád chorálu bych lidstva 
naslouchal a za zdmi slyšel nést se výš a výše tvých věrných dětí 
vděčnou píseň chval.
Moc předivná (výběr ze slok), 
Dietrich Bonhoeffer, překlad Miloš Rejchrt

   BOHOSLUŽBY VE VÁNOČNÍM ČASE
20. 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
27. PROSINCE 10.00 hod. Rodiny Páně
31. PROSINCE  16.00 hod. bohoslužby na závěr roku

     3. LEDNA           9.00 hod. 3. neděle vánoční
  6. LEDNA         19.00 hod. Zjevení Páně
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