Pozvání k duchovnímu životu v našem společenství
Neděle

8.30 Modlitba Žaltáře
9.00 Bohoslužby, 2. neděle posezení na faře (po bohoslužbě)

Středa
Čtvrtek

19.00 Studentské bohoslužby (září až červen)
14.00 Biblická hodina
19.00 Modlitba (2. čtvrtek v měsíci)
Filmový klub (3. čtvrtek v měsíci)
Večer s hostem (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
O třetí hodině zvolal Ježíš mocným hlasem: „Eloi, Eloi, lema
sabachtani?“, což přeloženo znamená: ‚Bože můj, Bože můj, proč jsi
mě opustil?‘ Když to uslyšeli, říkali někteří z těch, kdo stáli okolo: „Hle,
volá Eliáše.“ Kdosi pak odběhl, namočil houbu v octě, nabodl ji na prut
a dával mu pít se slovy: „Počkejte, uvidíme, přijde-li ho Eliáš sejmout.“
Ale Ježíš vydal mocný hlas a skonal. Tu se chrámová opona roztrhla
vpůli odshora až dolů. A když uviděl setník, který stál před ním, že takto
skonal, řekl: „Ten člověk byl opravdu Syn Boží.“ (Mk 15,34-39)
Před téměř dvěma tisíci lety se stala událost kosmických rozměrů,
která zásadně změnila svět, ačkoli svět si toho, zdá se, dosud není
plně vědom. Pravidelně vyznáváme, že Kristus "zlo světa i smrti
přemohl". Nevím jak vám, ale mě se zdá, že smrt řádí dnes, stejně jako
dřív a netváří se nijak přemoženě. Klíč možná bude v tom, co
vyznáváme jen svátečně, že Ježíš "byl ukřižován, umřel, byl pohřben a
sestoupil do pekel". Pravá hloubka Ježíšova utrpení a smrti neleží na
kříži. Přestože pohled do tváře Ukřižovaného je strašlivý, tak stejnou
smrtí umíralo množství lidí. Výjimečnost Kristova kříže se skrývá až za
jeho horizontem, pro nějž vnější hrůznost je "pouze" symbol. Spasitel
totiž nepřišel, aby přemohl fyzickou smrt, nýbrž aby přemohl smrt
duchovní. Za nás sestoupil do temnoty a prošel ohněm soudu. 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, byl souzen, abychom mi souzeni
nebyli, abychom nebyli uvrženi do temnoty opuštěnosti, kde je jen pláč
a skřípění zubů. Často mluvíme o věčném životě a znovuotevřené
cestě k Bohu. Mluvíme o tom co vykoupení znamená pro nás, z naší

strany. Méně často mluvíme o tom co vykoupení znamená pro
Ukřižovaného. Nemluvíme o hrůze, která nás drásá při pohledu do jeho
tváře. A o tom co se za ní skrývá. 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 Pána s vědomím, že musí přijít trest.
Když si toto uvědomíme, tak nás jímá závrať nad mírou Kristovy lásky k
nám. Pak nezbývá než spolu se setníkem, který viděl jak skonal,
vyznávat: "Ten člověk byl opravdu Syn Boží."
Zprávy a pozvání
Vážené sestry, vážení bratři, milí přátelé,
zveme Vás samozřejmě ke společným bohoslužbám, každou neděli
od 9:00 hod. Přijměte však pozvání i k našim dalším společným
setkáním.
K biblickým hodinám se nově scházíme každý čtvrtek
od 14.00 hod. V současnosti čteme Skutky apoštolů.
Ve čtvrtek můžete také od 19.00 hod. přijít do Farského sálu:
2. čtvrtek v měsíci 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 od září do června 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.
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), je vyznačen na obálce u Vaší adresy. Církevní příspěvek je
možné zaplatit i hotově, během úředních hodin, ve farní kanceláři.

Můj Bože, chraň mne cest,
jež nesměřují nikam,
strach pomoz překonat
a zmoci obtíže,
rač dát, ať s lehkostí
se nástrah Zlého zříkám,
a nikdy nedovol
mi zběhnout od kříže!
(Miroslav Matouš)

Bohoslužby o Velikonocích L. P. 2019
Zelený čtvrtek
18. dubna
Velký Pátek
19. dubna
Bílá sobota
20. dubna
Velikonoční neděle 21. dubna

18.00 hodin
18.00 hodin
20.00 hodin
9.00 hodin

Pozvánka na Výroční shromáždění Náboženské obce
Výroční shromáždění se bude konat dne 7. dubna 2019
po bohoslužbě v 10.15 hod. na faře.
Všichni členové náboženské obce vinohradské
i případní hosté jsou srdečně zváni.

