Pozvání k duchovnímu životu v našem společenství
Neděle

8.30
9.00
10.15
19.00
13.30
19.00

Modlitba Žaltáře
Bohoslužby, 2. neděle posezení na faře (po bohoslužbě)
Vyučování náboženství pro děti 1. + 3. neděle
Středa
Studentské bohoslužby
Čtvrtek
Biblická hodina
Po stopách spirituality v populární hudbě
s Petrem Wagnerem (1. čtvrtek v měsíci)
Modlitba (2. čtvrtek v měsíci)
Filmový klub (3. čtvrtek v měsíci)
Diskusní večer (4. čtvrtek v měsíci)
Jste samozřejmě zváni 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.

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
Duchovní správa: út
9.00 - 12.00
st
9.00 - 12.00
čt
12.00 - 17.00
Správa kolumbária: st
9.00 - 15.00
pá
9.00 - 12.00
Otevírací doba kolumbária st
9.00 - 17.00
(15.00)*
(u věže): 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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Velikonoční zamyšlení
Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže Hospodinova? Vyrostl před
ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země, neměl vzhled ani důstojnost.
Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. Byl v
opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolestí, zkoušený nemocemi, jako
ten, před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili.
Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali
jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Ale Hospodinovou vůlí bylo
zkrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu. Spatří potomstvo,
bude dlouho živ a zdárně vykoná vůli Hospodinovu. Zbaven svého trápení
spatří světlo, nasytí se tím, co zakusil. (Iz 53,1-4.10-11a)
Utrpení je pro nás dnes obzvlášť palčivým tématem. Dnešní doba je taková,
že se mu snaží vyhnout zuby nehty. Za jediný správný přístup se považuje
pozitivní myšlení a od nás se očekává, že budeme neustále šťastní a
usměvaví, ať už se děje cokoliv. Jinak by s námi přece bylo něco v
nepořádku. Už skoro automaticky zavíráme oči nad utrpením vzdáleným i
blízkým. Ale utrpení patří k životu. V liturgii vyznáváme, že máme „pít z kalicha
života sladké i trpké, příjemné i odporné“. A tak by to mělo být. Stejně jako k
životu patří radost, štěstí a blaženost, tak k životu patří i smutek, bolest a
zoufalství. Není samo o sobě nic špatného na prožívání smutku a ztráty, když
nám život přichystá takové situace. Vždyť máme víru, že naše utrpení má
nějaký smysl.
Zvykli jsme si považovat utrpení za něco zcela nepřirozeného, co
odporuje řádu věcí. A přitom může být správně uchopené utrpení
životodárnou silou, která nás víc přiblíží základu života. Právě přes utrpení a
strádání můžeme vyrůst. Stejně jako semeno, které nejprve padne do země a
musí zemřít, aby dalo počátek novému životu rostliny. Je to právě pochopení
utrpení a jeho kladného místa v životě, co může víra v Krista dát dnešnímu
člověku. Pochopení toho, že utrpení patří k životu a že utrpení slouží k
našemu růstu.

Nacházíme se v době postní a připravujeme se na znovuprožití
pašijového příběhu. Příběhu Ježíšova utrpení, smrti a vzkříšení. Ježíš byl
ukřižován, což byla strašlivě zdlouhavá a bolestivá smrt. Musel prožívat
strašlivá fyzická muka. Musel také navíc prožívat i obrovskou duchovní trýzeň.
Všichni jeho žáci a blízcí ho v nejtěžší chvíli opustili. Umíral smrtí vyvrženců a
vzbouřenců a byl vydán veřejné pohaně. Lidé se mu posmívali a plivali na něj,
jako na největšího lotra. Ježíš na kříži ztratil úplně všechno. Prožívá totální
smrt, totální ztrátu všeho, svého života, všech svých jistot.
Avšak pravá hloubka Ježíšova utrpení a smrti neleží na kříži. Stejnou
smrtí totiž umíralo množství lidí. Výjimečnost Kristova kříže se skrývá za jeho
horizontem, pro nějž je kříž a jeho utrpení symbolem. Zdeněk Trtík ve svém
Slovu víry skutečně působivě líčí mrazivost smrti Ježíše Krista. Podle Trtíka
Spasitel nepřemohl fyzickou smrt, ale přemohl smrt duchovní. A sice tak, že
sám tuto smrt podstoupil za nás. Skutečně sestoupil do pekel. Zemřel totální
smrtí, ve které prožil odloučení od Boha. Proto se mu z úst derou slova: „Bože
můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?“ Ježíš, který vzal na sebe hříchy celého
světa, stanul před soudem a byl souzen, abychom mi souzeni nebyli,
abychom nebyli uvrženi do temnoty, kde není Boha, kde je jen pláč a skřípění
zubů. Často mluvíme o věčném životě a znovuotevřené cestě k Bohu. Méně
často však o skutečné děsivosti a zároveň hrdinství toho, co pro nás Ježíš
udělal. Už při představě osobního soudu, nad našimi „malými“ hříchy se nám
rozšiřují zorničky strachem. Ovšem představte si, že vezmete na svá bedra
hříchy celého světa a dobrovolně předstoupíte před Hospodina s vědomím, že
musí přijít trest. To mohl skutečně učinit jen Boží Syn. Bůh ho však ani v
nejtěžší chvíli neopouští. Přiznává se k němu, tím že ho křísí z mrtvých.
Vyznáváme, že Ježíš přemohl smrt. Ne tak, že by se jí vyhnul, nebo ji nějak
přelstil, ale že s vírou v Boží milost prošel přímo skrz bránu smrti a oheň
soudu. Skrze nepředstavitelné utrpení a totální smrt přinesl všem lidem spásu
a otevřel bránu do Nebeského království.
Věříme, že utrpení v životě má svůj smysl, a že nás někam vede.
Nesmíme se vyhýbat utrpení. Pokud se nám postaví do cesty, musíme se mu
postavit čelem. Není správné utíkat před bolestí, právě její přijetí a prožití nás
může přivést k osvobození. Teprve když své utrpení přijmeme a prožijeme,
můžeme být znovuzrozeni k novému životu.
Nesme svůj kříž pokorně, ale odvážně. S nadějí a vírou v srdci. I
kdybychom pochybovali a padli sebevíc, náš nebeský Otec nás neopusti a
pomůže nám vstát. Abychom mohli opět kráčet po cestě k Němu. On je naším
Stvořitelem a zároveň cílem našeho života. A podle Jeho vůle, posledním
určením člověka není smrt, ale vzkříšení a život věčný. Amen

Zprávy a pozvání
Vážené sestry, vážení bratři, milí přátelé,
zveme Vás samozřejmě ke společnému bohoslužebnému slavení, každou
neděli od 9:00 hod. Přijměte však pozvání i k našim dalším společným
setkáním.
K biblickým hodinám se scházíme každý čtvrtek od 13.30 hod. V
současnost se věnujeme 12ti tzv. Malým prorokům.
Ve čtvrtek můžete také od 19.00 hod. přijít do Farského sálu, kde
1. čtvrtek v měsící putujeme Po stopách spirituality v populární
hudbě. Čerčanský farář, hudebník a moderátor Petr Wagner nás zasvěcuje
do duchovních vlivů, zřejmných i skrytých, které nalezneme v populární hudbě
od let 50. po současnost.
2. čtvrtek v měsíci se setkáváme ke společné modlitbě.
3. čtvrtek v měsíci ve Filmovém klubu - promítáme vždy film, který
nás může oslovit jak po umělecké, tak i duchovní stránce a
4. čtvrtek v měsíci se scházíme k diskusně-přednáškovým a teď
poslední dobou také často cestovatelským večerům.
Každou středu během akademického roku se u nás v kostele konají
od 19.00 hod. studentské bohoslužby, 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 5 až
10 rokem.
Pokud chcete být stále v obraze o tom, co se u nás ve sboru děje,
můžete se na našich webových stránkách www.hs-vinohrady.cz přihlásit
k odběru novinek a my vám budeme vždy začátkem měsíce posílat email
s informacemi o tom, co se bude následující měsíc dít. Na webových
stránkách samozřejmě také najdete veškeré informace o sboru, církvi,
aktuality, kalendář akcí, fotogalerii atd.
Složenka přiložená 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. Církevní příspěvek je možné zaplatit i hotově, během úředních
hodin, ve farní kanceláři.

Pozvánka na Výroční shromáždění Náboženské obce
Výroční shromáždění se bude konat dne 8. dubna 2018
po bohoslužbě v 10.15 hod. ve Farského sále.
Všichni členové náboženské obce Vinohradské
i případní hosté jsou srdečně zváni.
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V Ježíši Kristu, Bůh, z milosti svého srdce, sestupuje z věčnosti. On nese
všechny hříchy, veškeré utrpení a dokonce i smrt. Chce trpět ve svém Synu a
být oslaven nesením všech našich hříchů. Jeho všemohoucnost, Jeho síla a
Jeho svrchovanost jsou zjeveny v tomto: Jeho vítězství skrze kříž. (Karl Barth)
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Zelený čtvrtek
29. března
Velký Pátek
30. března
Bílá sobota
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