Pozvání k duchovnímu životu v našem společenství
Neděle
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Středa
Čtvrtek
Čtvrtek
Čtvrtek
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9.00
19.00
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13.30
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Modlitba Žaltáře
Bohoslužby, 2. neděle v měsíci posezení na faře
Studentské bohoslužby (v čase semestrů na HTF UK)
Divadelní kroužek 1. středa v měsíci
Biblická hodina
Večerní modlitba, 2. čtvrtek v měsíci
Filmový klub, 3. čtvrtek v měsíci
Diskuzní večer, 4. čtvrtek v měsíci

Kdy nás můžete navštívit:

II / 2019
Zamyšlení dušičky/advent 2019

9.00 - 15.00
st
9.00 - 15.00
čt
12.00 - 18.00
pá
9.00 - 12.00
9.00 - 12.00
Duchovní správa: út
st
9.00 - 12.00
čt
12.00 - 17.00
9.00 - 15.00
Správa kolumbária: st
pá
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)*
- po celý rok
ne
8.30 - 12.00
* Čas v závorce platí pro měsíce listopad až březen.
Otevírací doba kolumbária (v kostele): ne
8.30 - 12.00

Úřední
hodiny:

Farní kancelář: út

případně v úředních hodinách přes farní
kancelář
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Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid a
vzbudil nám mocného spasitele z rodu Davida, svého služebníka, jak mluvil ústy
svatých proroků od pradávna; zachránil nás od našich nepřátel a z rukou všech,
kteří nás nenávidí, slitoval se nad našimi otci a rozpomenul se na svou svatou
smlouvu, na přísahu, kterou učinil našemu otci Abrahamovi, že nám dá, abychom
vysvobozeni z rukou nepřátel a prosti strachu jej zbožně a spravedlivě ctili po
všechny dny svého života. A ty, synu, budeš nazván prorokem Nejvyššího, neboť
půjdeš před Pánem, abys mu připravil cestu a dal jeho lidu poznat spásu v
odpuštění hříchů, pro slitování a milosrdenství našeho Boha, jímž nás navštíví
Vycházející z výsosti, aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě a stínu smrti, a uvedl
naše kroky na cestu pokoje. (Lk 1,68-79)
Zvláštní je ten podzimní čas. Čas deště a mlh i čas babího léta, čas holých
smutných stromů i veselého barevného listí, které poletuje větrem, čas
připomínání odchodu našich blízkých i čas naděje na věčné shledání, čas
adventního shonu i radosti z příchodu Spasitele. Nacházíme se velmi blízko
konce církevního roku a tak i začátku roku nového. Prožíváme jej zdánlivě
obyčejně méně intenzině než zlom roku občanského. Přesto právě ten pocit
jistého napětí a protikladnosti podzimního času svědčí o opaku. Svědčí o tom, že
jsme si vědomi blízkosti konce i nového začátku v mnoha rovinách. Blížící se
advent je časem přípravy na vánoční svátky, časem přípravy na Kristův příchod.
Na vzpomíku na jeho příchod v podobě betlémského dítěte, ale i na jeho druhý
příchod ve slávě spolu s anděli a novým stvořením. Příliš často upozaďujeme
tento důležitý rozměr křesťanské víry, kterým je právě víra v druhý Kristův příchod,
víra v konečný soud i odpuštění, víra v nový začátek, víra v příchod Božího
království v plnosti, Království, které mi tady nikdy lidskými silami vybudovat
nemůžeme. Advent je ale taky přípravou na vzpomínku, a víc než vzpomínku, na
Kristovo narození, na příchod Boží do tohoto světa. Na událost, která změnila běh
dějin, která otevřela cestu k věčnosti, která nám ukázala cestu zpět k Bohu. Je
takovým církevním klišé stále připomínat, že Vánoce nejsou pouze o dárcích, ale
o něčem víc. Neřekl bych, že je to tak jednoduché. Vánoce jsou jistě o dárcích.

Vždyť čím jiným je tradice dárků než symbolickou upomínkou na ten největší dar,
který nám kdy byl dán. Upomínkou na Ježíška v jeslích. Není třeba se úplně
hroutit z neschopnosti se vysvobodit z adventního a vánočního shonu, není třeba
se vzdát všech těch lidových tradic, které tento čas provázejí, ale je důležité za
vším títm o naším jednaním vidět jeho smysl a původ. Každý dar, který
dostaneme nás má upomínat na Krista, který nám byl dán, každý dar, který dáme
nás přivádí blíže k pochopení Jeho následování. Stejně tak každá chvíle, kterou
věnujeme druhým nebo oni nám. Všechno to lidské a zdánilvě přízemní, co
konáme, nás může a má přivádět ke Kristu, k tajemství Vánoc.
Užijme tedy to následující období dobře. Odbobí konce církevního roku,
období dušiček, vzpomínání, navštěvování i zapalování svíček na hrobech našich
blízkých, období přípravy na Vánoce, období nákupů, koncertů a zařizování i čas
Vánoc se vším jeho patosem. V každém okamžiku tohoto času můžeme zakoušet
jak jsme Bohem obdarováni a jak i my máme obdarovávat, jak jsme Bohem
podpírání a i my máme podpírat, jak naslouchat zpěvu andělů a hledat svit
hvězdy, abychom se mohli poklonit Ježíškovi v jeslích a učili se tak děkovat za
věci zdánlivě nepatrné a bezvýznamné, které jsou však ve skutečnosti velkými a
nesamozřejmími.
Filip Sedlák

Pozvání
Srdečně Vás zveme účasti na některých z akcí, které se budou v našem sboru v
listopadu a prosinci konat.
2. listopadu od 17:00 nás čeká tradiční dušičková vzpomínka na naše drahé
zesnulé, ke které se sejdeme ve velkém komubáriu u věže.
21. listopadu od 19:00 se sejdeme ve Farského sále k filmovmu klubu, stejně
jako každý 3. čtvrtek v měsíci. Ve světle 30. výročí 17. listopadu budeme promítat
film Životy těch druhých, o kterém budeme také nsáeldně diskutovat.
27. 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.
Protože příští rok je rokem 100. výročí založení Církve československé
husitské, tak Vás chceme pozvat do sboru také na 8. ledna. Ve večerních
hodinách bude sloužena slavnostní bohoslužba a budete také moci shlédnout
divadelní představení Osmého první přibližující právě události založení CČSH.
Bližší informace a časy se v brzké době objeví na našem webu.

Pozvání samozřejmě platí i k našim pravidelným setkáním. Zveme Vás předně k
účasti na nedělních bohoslužbách od 9.00, které tvoří přirozený vrchol života
církve. Zveme Vás však také na bohoslužbu 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 14:00 se již pravidelně scházíme ke společnému čtení a
výkladu Bible. V současné době společně čteme knihu první knihu Bible –
Genesis.
Tradičně se pak scházíme čtvrtky večer od 19:00 ve Farského sále - 2.
čtvrtek v měsíci večerní modlitba, 3. čtvrtek v měsíci Filmový klub a 4.
čtvrtek v měsíci Diskuzní večer.
Nenechte si ujít aktuální informace
Protože ani výše uvedené informace nejsou úplně vyčerpávající, doporučujeme
sledovat
náš
web
www.hs-vinohrady.cz
či
facebook
www.facebook.com/ccshvinohrady, kde naleznete vždy aktuální informace o dění
v našem sboru. Ideální cestou však je přihlásit se k odběru novinek emailem.
Provedete to jednoduše na našich webových stránkách. Vždy před začátkem
měsíce obdržíte elektronický zpravodaj o dění v Husově sboru a o plánovaných
akcích včetně přednášek, koncertů, svátečních bohoslužeb apod.
Duchovní služba
Jste samozřejmě zváni též k duchovnímu rozhovoru s našimi duchovními. Na
individuální návštěvy můžete po domluvě 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…).

Schodolez
Jako vždy 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.

Dušičky 2019
I letos Vás v dušičkovém čase chceme pozvat na:
SOBOTU 2. LISTOPADU 2019 OD 17.00 HOD. DO KOLUMBÁRIA
kde proběhne tradiční vzpomínková pobožnost
k uctění památky našich zesnulých

Vánoce 2019

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 PONDĚLÍ 28.10.2019 DO NEDĚLE 3.11.2019 OD 9.00 DO 17.00.
(UPOZORŇUJEME, ŽE OD STŘEDY 6.11. SE OTEVÍRACÍ HODINY
KRÁTÍ DO 15.00)
Kolumbárium v kostele:
28.10.; 1. - 3.11. OD 9.00 DO 17.00.
(V OSTATNÍCH PRACOVNÍCH DNECH BUDE KOLUMBÁRIUM
PŘÍSTUPNÉ PŘES FARNÍ KANCELÁŘ – DLE OTEVÍRACÍCH HODIN)

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… Pomyslíme-li na Boží dítě v prosinci, měli
bychom si uvědomit, co to znamená Ježíš nebyl letním sluncem
úspěšných, ale ohněm nešťastníků v zimě. (G. K. Chesterton)

BOHOSLUŽBY VE VÁNOČNÍM ČASE
22. PROSINCE
24. PROSINCE
25. PROSINCE
26. PROSINCE
31. PROSINCE
1. LEDNA 2020
5. LEDNA 2020
8. LEDNA 2020

Vánoce 2016

9.00 hod.
23.00 hod.
10.00 hod.
10.00 hod.
16.00 hod.
19.00 hod.
9.00 hod.
19.00 hod.

4. neděle adventní
Půlnoční
Boží hod vánoční
sv. Štěpán
bohoslužby na závěr roku
novoroční bohoslužba
Zjevení Páně (host – biskup)
100 let CČSH

