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Modlitba Žaltáře
Bohoslužby, 2. neděle v měsíci posezení na faře
Studentské bohoslužby
Biblická hodina
Večerní modlitba, 2. čtvrtek v měsíci
Filmový klub, 3. čtvrtek v měsíci
Večer s hosty, 4. čtvrtek v měsíci
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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
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
případně v úředních hodinách přes farní
kancelář
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Zamyšlení dušičky/advent 2021
O onom dni či hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec. Mějte se
na pozoru, bděte, neboť nevíte, kdy ten čas přijde. Jako člověk, který je na
cestách: než opustil svůj dům, dal každému služebníku odpovědnost za jeho práci
a vrátnému nařídil, aby bděl. Bděte tedy, neboť nevíte, kdy pán domu přijde, zda
večer, či o půlnoci, nebo za kuropění, nebo ráno; aby vás nenalezl spící, až
znenadání přijde. Co vám říkám, říkám všem: Bděte!“ (Mk 13,32-37)
Blíží se k nám opět adventní čas. Čas očekávání, příprav, zpytování i naděje. Čas
otevřených možností a příslib světla pronikajícího temnotu. Mnohdy se ve svých
životech, jako společnost i jako jednotlivci, nacházíme ponořeni v temnotě. Někdy
se zdá, že ta temnota nemůže být hlubší a přeci se často přitíží. A tak čekáme na
světlo. Někdy trpělivě, někdy v nářku a klení. A někdy se stane, že přeci jen světlo
pronikne mrakem a naše naděje, která se chvílemi zdála již bláhová, získává
oporu ve své vytrvalosti. Nikdy však nesmíme zapomínat, že světlo na které
čekáme je Bůh sám. A že když se Jeho dobrota projeví v našem životě jakýmkoli
způsobem máme být vděčni samému Bohu. Stává se nám totiž, že v návalu
radosti jsme ochotni ztotožnit dar s dárcem. Někdy dokonce zapomeneme na to,
že dárce vůbec je, že nás obdaroval bez našeho zasloužení, ba dokonce, že
můžeme a máme očekávat dary mnohonásobně větší než dostáváme a jsme si
schopni představit. Ať už tedy dlíme v temnotě či se vyhříváme v paprscích
dobrých darů života, nikdy nesmíme přestat mít naději, nikdy nesmíme přestat
doufat, v plné bdělosti a otevřenosti, připraveni na příchod Páně. Ani zlé, ale ani
dobré nás nesmí zviklat v naději a odvrátit od pohledu pevně upřeného na Krista.
Vždyť On je náš pokoj, naše naděje a radost v tomto světě. A On nám také
zaslibuje plnost všeho dobra v náplni věčnosti, která předčí všechna naše
očekávání, vše dobré, co jen v tomto světě je, a která zahojí vše těžké a bolestné, s kterým se v tomto čase potýkáme. Věčnosti, ve které nás již očekává zástup
věrných Božích svědků ze všech časů a míst i všichni naši blízcí, kteří nás již
předešli v náplň věčnosti. Buďme tedy pevní, vytrvalí, pokojní i radostní v naději
na příchod Páně v plnosti.
Filip Sedlák

Pozvání
Dokud je stále možné se scházet, protože nikdo z nás neví, jak se situace
o letošním podzimu vyvine, tak Vás srdečně zveme k 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 kolumbáriu u věže.
17. listopadu od 19:00 budeme na svátek studentů mít na studentské
bohoslužbě milého hosta – doc. Jiřího Vogela – studijního proděkana Husitské
teologické fakulty.
18. listopadu od 19:00 se sejdeme ve Farského sále k filmovému klubu, stejně
jako každý 3. čtvrtek v měsíci.
24. listopadu od 19:00 se již tradičně 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
tolerance, lásky a pokoje mezi lidmi.
25. listopadu od 19:00 nás čeká večer s manželi Rakušanovými, který navazuje
na již v říjnu konané setkání s pamětníky našeho sboru, spolu se kterými můžeme
zavzpomínat na minulost nejen našeho společenství, ale i našeho státu a podělit
se o zajímavé a někdy velmi spletité osudy našich blízkých.
Pozvání samozřejmě platí ke všem 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 17:30 se budeme opět scházet k rozhovorům a diskuzím
nad slovy Písma. Tentokrát bychom chtěli společně mluvit o místech, která
máme obzvláště rádi či jsou pro nás naopak stále temná, nesrozumitelná či jen
těžko přijatelná. Každý z Vás může přinést své téma i názor a osobitý vhled.
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 teď nově k setkáním s pamětníky našeho sboru, spolu se
kterými můžeme zavzpomínat na minulost nejen našeho společenství, ale i
našeho státu a podělit se o zajímavé a někdy velmi spletité osudy našich blízkých.
Nenechte si ujít aktuální informace
Protože ani výše uvedené informace nejsou úplně vyčerpávající, doporučujeme
sledovat náš web - www.hs-vinohrady.cz
a
facebook - www.facebook.com/ccshvinohrady,
kde naleznete vždy aktuální informace o dění v našem sboru. Můžete se také

přihlásit 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 plá-novaných 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…).
Farář: Daniel Majer tel: 736 760 982, majer@hs-vinohrady.cz
Pomocný duchovní: Filip Sedlák tel: 777 580 275, sedlakfilip1@gmail.com

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.

Vánoce 2021
Ejhle, Hospodin přijde a všichni svatí jeho
s ním a bude v onen den světlo velké.
Aleluja!
Rosu dejte nebesa, a Spravedlivého
dštěte oblakové; otevři se země a vydej
Spasitele. Nebesa vypravují slávu Boží
a obloha zvěstuje dílo rukou jeho.
Sláva Otci i Synu i svatému Duchu, jako
bývala na počátku budiž nyní i vždycky i
na věky věků, amen.
(Ejhle, Hospodin přijde. Zpěvník č. 203)

BOHOSLUŽBY VE VÁNOČNÍM ČASE
24. PROSINCE
25. PROSINCE
26. PROSINCE
31. PROSINCE
2. LEDNA 2022

23.00 hod.
10.00 hod.
10.00 hod.
16.00 hod.
10.00 hod.

Půlnoční
Boží hod vánoční
sv. Štěpán
bohoslužby na závěr roku
novoroční bohoslužba

Dušičky 2021

Dušičky 2021

I letos Vás v dušičkovém čase chceme pozvat na:
ÚTERÝ 2. LISTOPADU 2021 OD 17.00 HOD. DO KOLUMBÁRIA
kde proběhne tradiční vzpomínková pobožnost
k uctění památky našich zesnulých
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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.
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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.
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Otevírací doba kolumbárií o dušičkách
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kolumbárium u věže:
OD STŘEDY 27. 10. 2021 DO STŘEDY 3. 11. 2021 OD 9.00 DO 17.00.
(UPOZORŇUJEME, ŽE OD STŘEDY 3.11. SE OTEVÍRACÍ HODINY
KRÁTÍ DO 15.00)
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(UPOZORŇUJEME, ŽE OD STŘEDY 3.11. SE OTEVÍRACÍ HODINY
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kolumbárium v kostele:
OD SOBOTY 30. 10. 2021 DO ÚTERÝ 2. 11. 2021 OD 9.00 DO 17.00.
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