Pozvání k duchovnímu životu v našem společenství

Adresa: Farní úřad CČSH, Dykova 1, Praha 10 - Vinohrady, 101 00

Neděle
Pondělí
Středa
Čtvrtek

Telefony:
Fara - 222 519 677;
Kustod kolumbária - 224 252 809 (informace o otevíracích hodinách)
e-mail: ccsh.vinohrady@volny.cz
web: www.hs-vinohrady.cz

9.00
17.00
19.00
13.00

Bohoslužby, druhá neděle v měsíci posezení na faře
Biblická hodina
Studentská bohoslužba
Ekumenická bohoslužba, vždy první čtvrtek v měsíci

Jste samozřejmě zváni na tyto aktivity, ale též k přípravě ke svátostem (křest,
svátost manželství, pokání - smíření…). 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.

Kdy nás můžete navštívit:
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Farní kancelář: út

Duchovní správa:
Správa kolumbária:
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9.00 - 15.00
9.00 - 15.00
12.00 - 18.00
9.00 - 12.00
9.00 - 12.00
9.00 - 12.00
12.00 - 17.00
9.00 - 15.00
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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KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ DO DNŮ DUŠIČKOVÝCH
„Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. Buďte jako lidé, kteří čekají na svého
pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, až přijde a zatluče na dveře.
Blaze těm služebníkům, které pán, až přijde, zastihne bdící. Amen, pravím vám,
že se opáše, posadí je ke stolu a sám je bude obsluhovat. Přijde-li po půlnoci, či
dokonce při rozednění a zastihne je vzhůru, blaze jim. Uvažte přece: Kdyby
hospodář věděl, v kterou hodinu přijde zloděj, nedovolil by mu vloupat se do
domu. I vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se toho
nenadějete.“ L 12,35-40
Svobodu si často mnoho lidí vykládá tak, že si s vlastním životem mohou
naložit zcela po svém. A tak mnoho lidí žije podle starého římského hesla: „Carpe
diem“ = užij dne, to se dá vyjádřit i jinak - urvi, co se dá.
Avšak křesťany učí Boží slovo něčemu jinému. Život není jen naším
vlastnictvím, byl nám svěřen Bohem a Bohu také jednou budeme skládat účty z
toho, jak jsme s životem naložili, jak jsme s ním hospodařili.
I ta dnešní výzva evangelia, nás chce naladit na tuto strunu o
připravenosti. Hasiči, ti profesionální mají neustálou pohotovost. A například, když
před pár lety kdosi zapálil starý papír ve sklepě zde v domě, tak jsem žasl nad
jejich rychlostí i profesionalitou v tom nejlepším slova smyslu. Lékaři, např. na
traumatologiích, kam dopravují vážné úrazy, třeba letecky jsou také schopni do
několika minut být v akci. Podobně připraveni musí být záchranáři, policie, horská
služba ...
Všichni, které jsem zmínil jsou připraveni zasáhnout, když přijde jejich
chvíle, vlastně když jde o život a jeho záchranu.

Do našich životů vstupují mnohé situace, ale jedna chvíle patří dozajista k
těm stěžejním, a to je hodina naší smrti. Ta nejde naplánovat a přesto je moc
důležité, jak se právě na ni připravíme. Taková příprava probíhá vlastně po celý
náš život. Ve všem našem jednání, ale i mluvení a myšlení. Blaze tomu, kdo se
dobře připraví, říká Ježíš.
Připomeňme si ještě jednu skutečnost: V životě jsme prožili a prožíváme
mnohá setkání. Smrt bývá nahlížena jako přetržení těchto svazků, jako hluboké
osamocení. Bible nám však ukazuje na setkání s Pánem jako na hostinu. Pro
křesťana má smrt ještě jiný, hlubší obsah, je přechodem do nového života.
Je pravdou, že o konci časů toho mnoho nevíme. Podle astronomů a
fyziků máme zřejmě času ještě dost. Podle ekologů a sociologů to už tak slavné
není. Podle mayského kalendáře jsme již vlastně na konci...
A podle Pána Ježíše nemáme spekulovat o budoucnosti, ale uvědomit si,
že tou nejdůležitější chvílí je naše přítomnost. Věčnost může začínat v každém
okamžiku našeho života. Tedy jde o připravenost v každé naší chvíli.
V těchto dnech, kdy vzpomínáme, na své blízké, kteří už nejsou mezi námi
představme si i svůj vlastní život a vedle hesla Carpe diem, které jsem připomněl
na začátku si připomeňme např. starou kartuziánskou moudrost: jejich pozdrav Memento mori - pamatuj na smrt, ne jako na něco děsivého, ale pamatuj na to jak
je důležité umění dobře se připravit na svůj odchod z tohoto života. Tedy přejít ze
života časného do života věčného.
Váš farář Daniel Majer
v
Vážené sestry, vážení bratři, milí přátelé,
v každém Zpravodaji vás informuji o činnosti rady starších naší náboženské obce.
Tentokrát není mnoho nového. Vyjma běžného chodu sboru (kontrola
hospodaření, pronájmy bytů) byl ve spolupráci s br. Markem Žižkou organizován
v květnu výlet do NO Žebrák a na hrady Žebrák a Točník (viz níže). Na začátku
září byla zahájena oprava a malování chodeb v obou obytných domech. Zatím je
hotov jeden dům a v druhém práce právě začínají.
V našich Zpravodajích se vás snažíme informovat i o různých aktivitách v našem
sboru a pozvat vás k nim. V několika číslech Zpravodaje jsme se vás i ptali, jaké
aktivity byste navrhovali do života sboru zařadit, co se vám ze současných aktivit
líbí a co ne. Odezva byla bohužel mizivá. A my jsme z toho tak trochu bezradní.
Snažíme se - to ano - ale děláme to dobře, když je odezva malá? Jistě, víme, že
„kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu Kristově, tak je On uprostřed nich“
(Mt 18,20) a že i malé společenství je cenné. Ale přesto toužíme se o to, co
společně prožíváme – o tu radost, nové pohledy na biblické texty, o pokoj podělit i s dalšími i vzájemně sdílet své zkušenosti, radosti i starosti. Vždyť
apoštol Pavel v 1. Listu Korintským říká: „ Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho
údů, a jako všecky údy těla jsou jedno tělo, ač jich je mnoho, tak je to i s Kristem.
Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním
Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem. Tělo
není jeden úd, ale mnoho údů. Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním
z údů.“ (1 K 12, 12-13.27). A apoštol Jan popisuje církev jako keř vinné révy –
Kristus říká: „Já jsem vinný kmen a vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já

v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic“ (J 15,5). A nám
připadá, že nám nějaké ty údy či ratolesti chybí. A tak se na vás znovu obracíme
s prosbou, abyste nám posílali své názory a náměty na činnost sboru a upřímně
vás zveme, abyste přišli někdy mezi nás.
Za radu starších Ivana Macháčková
Farní výlety
Na jaře letošního roku se opět uskutečnil jarní výlet naší náboženské obce.
Jelikož se jednalo o třetí ročník tak si dovolím hovořit o výletu tradičním. V tomto
roce jsme si za cíl vybrali náš sbor v obci Žebrák a za jeho poznáním jsme vyrazili
v sobotu 5. 5. 2012. Velkým pozitivem byl letos vyšší počet zúčastněných, celkem
nás na výlet vyrazilo 13, což je více než dvojnásobek účastníků v porovnání
s prvním naším společným výletem. V tomto počtu jsme v dopoledních hodinách
dorazili k našemu sboru, kde nás přivítala tamní farářka sestra Mgr. Růžena
Adamová. V prostorách místního Husova sboru proběhla krátká pobožnost
následovaná posezením u kávy, toto posezení dalo možnost k rozhovorům na
nejrůznější témata. Přišel čas také na prohlídku sboru včetně Dětského centra
Srdíčko, které zde pod záštitou CČSH vzniklo počátkem roku 2006. Dalším
programem byla především návštěva zřícenin obou nedalekých hradů. V této
turistické fázi nás nejdříve trochu pozlobilo počasí, ale restaurace v obci Točník
poskytla dobrý úkryt před prudkým deštěm a zároveň možnost kvalitního
občerstvení. Počasí po chvíli opět ukázalo svou přívětivější tvář a my jsme se tak
mohli vydat na výstup k oběma hradům. Starší a níže položený Hrad Žebrák nám
nabídl díky své typické okrouhlé věži velmi zajímavý výhled do okolí. Hrad Točník
nabídl kromě výhledů i mnoho přístupných interiérů proto jsme jeho prohlídce
věnovali o něco delší dobu. Samozřejmě nemohu hovořit za všechny zúčastněné,
ale dle dobré nálady a úsměvů na tvářích, které celé putování doprovázely, si
myslím, že lze náš letošní výlet označit za velmi úspěšný. Byla by škoda
nepokračovat ve slibně se rozvíjející tradici, proto pevně věřím, že se opět
vydáme na jarní cestu v roce 2013 a že se k nám přidá třeba i někdo z vás.
Marek Žižka

(UPOZORŇUJEME, ŽE OD STŘEDY 7.11. SE OTEVÍRACÍ HODINY
KRÁTÍ DO 15.00 HOD.)
Kolumbárium v kostele:
1.11. AŽ 3.11. OD 9.00 DO 17.00 HOD., 4.11.OD 8.30 DO 12.00 HOD.
( V OSTATNÍCH PRACOVNÍCH DNECH BUDE KOLUMBÁRIUM
PŘÍSTUPNÉ PŘES FARNÍ KANCELÁŘ – DLE OTEVÍRACÍCH HODIN)

Dušičky 2012
I letos vás v dušičkovém čase chceme pozvat na:
PÁTEK 2. LISTOPADU 2012 OD 17.00 HOD. DO KOLUMBÁRIA
kde proběhne tradiční vzpomínková pobožnost
k uctění památky našich zesnulých
NEDĚLE 4. LISTOPADU 2012 V 9.00 HOD.
BOHOSLUŽBA V HUSOVĚ SBORU
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. 10.2012 DO NEDĚLE 4.11.2012 OD 9.00 DO 17.00 HOD.

Vánoce
CHESTERTON O VÁNOCÍCH :
Už dnes to vypadá tak, že většina lidí bude
slavit Vánoce jenom formálně jako něco, co
už nelze ani vysvětlit. Budou slavit tajemný
den vánoční se stromečkem a dárky snad tak
dlouho, až se jednou probudí a zjistí proč...
Jako děti jsme byli vděční, že nám Bůh
nadělil drobné dárky do punčochy. Proč
bychom neměli být vděční dnes, kdy víme,
že nám nadělil do punčoch obě nohy?
Pomyslíme-li na Boží dítě v prosinci,
měli bychom si uvědomit, co to znamená.
Ježíš nebyl letním sluncem úspěšných,
ale ohněm nešťastníků v zimě.

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
31. PROSINCE
6. LEDNA 2013

10.00 hod. (nedělní bohoslužba)
16.00 hod. (bohoslužby na závěr roku)
9.00 hod.

