Pozvání k duchovnímu životu v našem společenství
Neděle
Středa
Čtvrtek

8.30 Modlitba Žaltáře
9.00 Bohoslužby, 2. neděle posezení na faře (po bohoslužbě)
19.00 Studentské bohoslužby (září až červen)
17.30 Biblická hodina
19.00 Modlitba (2. čtvrtek v měsíci)
Filmový klub (3. čtvrtek v měsíci)
Večer s hostem (4. čtvrtek v měsíci)

Kdy nás můžete navštívit
Úřední hodiny:

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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Jen v Bohu se ztiší duše má, od něho vzejde mi spása. Jen on je má skála, má
spása, můj nedobytný hrad, mnou nikdy nic neotřese.
Má spása a sláva je v Bohu, on je má mocná skála, v Bohu mám útočiště.
Lide, v každý čas v něho doufej, vylévej před ním své srdce! Bůh je naše útočiště.
(Žalm 62,2-3. 8-9)

I / 2022
Postní období a Velikonoce ve stínu války na Ukrajině
Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal. Ale
domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl
proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel
pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. (Iz 53, 4-5)
Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět. (J 16,13)
Milé sestry, milí bratři,
nad letošním postním obdobím a Velikonocemi leží těžký, tmavý mrak –
mrak ruské agrese proti Ukrajině. Nedaleko od našich hranic se válčí
a umírají nevinní lidé, dokonce i děti, a miliony lidí před válkou utíkají. A to
jsme věřili či alespoň doufali, že válka v Evropě už nikdy nebude. A my
máme obavy a strach z budoucnosti. Mnozí z nás se jistě ptají: Jak mohl
Bůh něco takového dopustit? Kde je Bůh, když zuří válka? Domnívám se,
že jedinou odpovědí na tyto bolestné otázky je Kristův kříž. V něm nám
Bůh daroval sám sebe – a je na nás, jak s tímto životadárným darem
naložíme. Ježíš na zemi sestoupil do pekla lidské nenávisti a krutosti
a dodnes je přítomen ve všech těch, kdo jsou pronásledováni, týráni,
ponižováni, vražděni, ve všech, kdo trpí násilí. V Ježíšových ranách
můžeme zahlédnout Otcovu lásku k nám. Svými ranami uzdravuje naši
minulost i strach z budoucnosti, naše zmatky a nepokoje. A s velikonočním
ránem přichází odpověď na Ježíšovu i naši bolestnou otázku po smyslu
kříže a utrpení a smrti. Smrt už nemá poslední slovo.
Pandemie Covidu a ruská agrese nás vytrhly z našeho
pohodlného, „zajištěného“ života a zničily naše „jistoty“. To by nás mělo
vést k zamyšlení nad způsobem našeho života, v čem spatřujeme hodnoty
a v kom a v čem hledáme své jistoty.
Ježíš pro nás zemřel na kříži. Jsme my připraveni nést kříž
s druhými a pro ně? Jsme připravení nést s druhými jejich břemena života,
starosti a problémy i úzkosti? Pokud se na to necítíme, vězme, že na to

nejsme sami, že Ježíš nese ve svém kříži všechny naše kříže. A tak se
v této době neptejme proč se to děje, ale jak můžeme v této situaci
pomoci. Pomáhejme uprchlíkům z Ukrajiny s láskou, trpělivostí a vytrvalostí – vždyť oni přišli o všechno! A snažme se žít tak, aby se šířil pokoj.
Ježíš je na této cestě s námi.
Ivana Macháčková
Bohoslužby a další setkávání
Zveme vás ke společným nedělním bohoslužbám, každou neděli od 9:00
a každou středu od 19:00 k bohoslužbám studentským.
24. 4. se po bohoslužbě koná výroční shromáždění Náboženské obce.
Již se opět scházíme k biblickým hodinám, na faře vždy ve
čtvrtek od 17:30.
Druhý, třetí a čtvrtý čtvrtek v měsíci pak pokračujeme dalším
programem ve od 19:00 ve Farského sále:
2. čtvrtek v měsíci setkáváme ke společné modlitbě.
3. čtvrtek v měsíci ve Filmovém klubu.
4. čtvrtek v měsíci se scházíme s různými zajímavými hosty. V
současnosti se naše setkání nesou v duchu večerů s pamětníky. S těmi z
vás, kteří prožili velkou část života s naším sborem a společenstvím.
Každou druhou neděli v měsíci po bohoslužbách se setkáváme k
posezení a povídání nad kávou nebo čajem.
Duchovní služba
Jsme vám k dispozici 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 rádi navštívíme. Nebojte
se ozvat v jakékoli situaci.
Farář: Daniel Majer tel: 736 760 982, majer@hs-vinohrady.cz
Pomocný duchovní: Filip Sedlák tel: 777 580 275,
sedlakfilip1@gmail.com
Církevní příspěvek
Pozor! máme nové číslo účtu: 2202056423/2010
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), který je
vyznačen na obálce u Vaší adresy.

VZKŘÍŠENÝ KRISTUS PŘEBÝVÁ U KAŽDÉHO
Vzkříšený Kristus přebývá u každého - ať poznaný nebo nepoznaný,
dokonce i když o tom člověk neví - jakoby skrytě, tajně.
Je palčivým plamenem v srdci člověka, světlem v temnotách. Miluje tě
jako svého jediného, za tebe dal svůj život, v tom je jeho tajemství. On
šeptá v tichu tvého srdce: “Já jsem to, neboj se“.
Vzkříšený Kriste, ty nás bereš takové, jací v hloubi srdce jsme. Proto
nemusíme čekat, až se naše srdce změní, a pak teprve za tebou jít. Ty je
přece můžeš a chceš proměnit! Otevřené rány v nás jsou místem, které si
získávají tvou zvláštní lásku. V našich zraněních dáváš vyrůstat
společenství s tebou. Tvůj hlas rozjasní naši noc a v nás se otevřou brány
chval.
(Podle Rogera Schutze)

Bohoslužby o Velikonocích L. P. 2022
Květná neděle
Zelený čtvrtek
Velký Pátek
Bílá sobota
Velikonoční neděle

10. dubna
14. dubna
15. dubna
16. dubna
17. dubna

9.00 hodin
18.00 hodin
18.00 hodin
20.00 hodin
9.00 hodin

