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Modlitba Žaltáře
Bohoslužby, 2. neděle v měsíci posezení na faře
Biblická hodina pro děti, vždy 1. a 3. neděli v měsíci
Studentské bohoslužby (v čase semestrů na HTF UK)
Sociální poradna
Biblická hodina
Spiritualita v populární hudbě s P. Wagnerem 1. čtvrtek
Večerní modlitba, 2. čtvrtek v měsíci
Filmový klub, 3. čtvrtek v měsíci
Diskuzní večer, 4. čtvrtek v měsíci
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Zamyšlení dušičky/advent 2017
Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost. A když
pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je
psáno: ‚Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil! Kde je, smrti, tvé vítězství? Kde je, smrti,
tvá zbraň?‘ Zbraní smrti je hřích a hřích má svou moc ze zákona. Chvála buď
Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista! A tak, moji
milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně;
vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná. (1Kor 15, 53-58)
Jistota spásy, vzkříšení a života věčného je nesmírně zásadní věc. Často
můžeme slyšet hlasy: "Jak si můžete být tak jistí? Co vás opravňuje k
prohlášením, že život smrtí nekončí?" Co nás opravňuje? Boží Slovo, kterému
jsme uvěřili. Boží Slovo, které k nám bylo promluveno. Vzkříšení a život věčný
nejsou něčím, co nás možná očekává, ale tím, co bylo zaslíbeno všem lidem, kteří
jsou ochotni tomuto Božímu zaslíbení uvěřit. Všem kdo dokáží doufat a mít naději.
Dokonce těm, kdo za života sice víru odmítali, ale po přechodu na druhý břeh, při
pohledu do tváře Boží přijali v důvěře nabídku života věčného. Pokud věříte, tak
proč nemluvit o jistotě? Nejistota je tím, co nás činí zranitelnými, tím co nás dává
všanc falešným prorokům, fabulátorům a ideologům. My však se máme na Boha a
Jeho Slovo spolehnout. V Něj máme doufat. Proto každý, kdo Jeho Slovo přijal,
kdo věří zaslíbení života věčného, může říkat: "Mne Bůh ze spárů podsvětí
vykoupí, on mě přijme!" (Ž 49,16) V nastávajícím čase vzpomínání na ty, kteří nás
již předešli na cestě do Božího království, mějte tuto jistotu v srdci. Jistotu, že Bůh
chce vykoupení ze smrti pro všechny, pro nás, kteří ještě putujeme po cestách
tohoto světa, pro ty, kdo po nich kráčeli před námi i pro ty, kdo přijdou po nás.
Mějte pevnou víru i naději a žijte v lásce jedni k druhým, usilujte o smíření a pokoj,
hledejte odpuštění, vždyť Bůh ve svém Synu nám odpustil všechna naše
provinění, aby nás, až se náš životní příběh ukončí, přijal ve svém Nebeském
království.
Věčný Bože, Ty jsi nám dal Slovo života, prosíme Tě, posiluj nás,
abychom je v důvěře přijímali, s nadějí očekávali jeho naplnění a žili v lásce v
čase, který nám byl dán...
Filip Sedlák

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 13:30 se již pravidelně scházíme ke společnému čtení a
výkladu Bible. V současné době společně vykládám 12 malých proroků.
Ve čtvrtek od 19:00 na Vás čeká nově vždy 1. čtvrtek v měsíci putování
po Stopách spirituality v populární hudbě s naším čerčanským farářem,
hudebníkem a moderátorem rádia Wave Petrem Wagnerem.
Tradičně se pak scházíme vždy 2. čtvrtek v měsíci večerní modlitba, 3.
čtvrtek v měsíci Filmový klub a 4. čtvrtek v měsíci Diskuzní večer.
Nenechte si ujít aktuální informace
Pokud chcete být zásobováni pravidelně informacemi o dění v Husově sboru a o
plánovaných akcích. Pokud budete mít o tyto informace zájem, pošlete email
našemu jáhnovi Filipovi (filip.sedlak@ccshpraha.cz), který bude hromadné maily
dávat dohromady a každý měsíc vám přijde přehled budoucích plánovaných akcí
včetně přednášek, koncertů, svátečních bohoslužeb apod.
Nebo se můžete k odběru novinek přihlásit jednoduše přes 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…).

Zde by mohl být podrobný program na listopad

Dušičky 2017
I letos Vás v dušičkovém čase chceme pozvat na:
ČTVRTEK 2. LISTOPADU 2016 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 27.10.2016 DO PÁTKU 3 .11.2016 OD 9.00 DO 17.00 HOD.
(UPOZORŇUJEME, ŽE OD SOBOTY 4.11. SE OTEVÍRACÍ HODINY
KRÁTÍ DO 15.00 HOD.)
Kolumbárium v kostele:
29.10.; 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 2017
Na počátku bylo Slovo, to Slovo
bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.
To bylo na počátku u Boha.
Všechno povstalo skrze ně a bez
něho nepovstalo nic, co jest. V
něm byl život a život byl světlo
lidí. To světlo ve tmě svítí a tma
je nepohltila. Od Boha byl poslán
člověk, jménem Jan. Ten přišel
proto, aby vydal svědectví o tom
světle, aby všichni uvěřili skrze
něho. Jan sám nebyl tím
světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví. Bylo tu pravé
světlo, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo do světa. Na
světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel do
svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali
a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili,
jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z
Boha. A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme
jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a
pravdy.
(Janovo evangelium 1,1-14)

BOHOSLUŽBY VE VÁNOČNÍM ČASE
17. PROSINCE
24. PROSINCE
25. PROSINCE
26. PROSINCE
31. PROSINCE

9.00 hod.
23.00 hod.
10.00 hod.
10.00 hod.
10.00 hod.

(4. neděle adventní)
(Půlnoční)
(Boží hod vánoční)
(sv. Štěpán)
(bohoslužby na závěr roku)

