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Bohoslužby, 2. neděle v měsíci posezení na faře
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Divadelní kroužek 1. středa v měsíci
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Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství
a Bůh veškeré útěchy! On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my
mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým
dostává od Boha. Jako na nás v hojnosti přicházejí utrpení Kristova, tak na
nás skrze Krista přichází v hojnosti i útěcha.
2K 1,3-5
Neztrácejte odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Potřebujete však
vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno. Vždyť
už jen ‚docela krátký čas, a přijde ten, který má přijít, a neopozdí se.
Avšak můj spravedlivý – říká Bůh – bude žít, protože uvěřil. Kdo by však
odpadl, v tom nenajdu zalíbení.‘ Ale my přece nepatříme k těm, kdo
odpadají a zahynou, nýbrž k těm, kdo věří a dosáhnou života.
Žd 10,35-39
Kdosi řekl, že život je tak velký, jak velké jsou jeho naděje. Ale
naše očekávání jsou velmi rozličná: jeden žije ze dne na den a ani toho
moc neočekává, jiný to touží někam dotáhnout a očekává třeba skvělou
kariéru... Ale snad nejlépe umí očekávat děti, např. o Vánocích se
zatajeným dechem čekají, co najdou pod stromečkem, a kdy už to bude?
Umíme ještě takto očekávat i my, co přijde, co nám Bůh daruje?
Ve vyznání víry je věta, „Věřím v Ježíše Krista..., který přijde soudit
živé i mrtvé...“ Většinou se tento text interpretuje tak, že na konci věků
se objeví Syn Boží v nějakém tom nebeském oblaku, aby slavnostním
aktem ukončil běh našeho světa. Je zajímavé, jak se tato skutečnost
zobrazuje na pravoslavných ikonách, tam se objevují nahoře andělé, kteří
svinují jakoby do svitku nebeskou oblohu se sluncem, měsícem,
hvězdami. Tam, kde náš svět začal, povstal při stvoření, tak tam začíná
jeho konec.

Když čteme v Bibli slova o příchodu Páně, navozuje to v nás
představu nějaké daleké budoucnosti, navíc když víc než dva tisíce let
pořád čekáme, tak snad máme i my ještě dost času. Ale řecký text lépe
vyjadřuje, že v tomto přicházení nejde jen o budoucnost, ale také o
přítomnost - Kristus je ten přicházející a působící v našem světě i v životě
každého z nás.
Nicméně to naše současné očekávání je poznamenáno nejen
dlouhodobou pandemií, ale i válkou za humny nebo třeba současnou
drahotou. To vše nás zaměstnává neúnosnou měrou. Jak přitom čekat
ještě na svého Pána?
Přes tyto všechny starosti bychom měli vědět, že Ježíš přichází
všude tam, kde na něho lidé čekají, kde se děje opravdové obrácení,
smíření, uzdravení z hříchu, uzdravení vztahů...
Zamysleme se v naší době, která je tak obtěžkána mnoha
bolestnými skutečnostmi, jak jsme na tom se svými očekáváními, zda už
nemáme dopředu zavřené dveře, nebo okoralá srdce, zda Ježíšova slova
a zaslíbení promlouvají dnes i k nám?
Třeba i toto slovo Carla Carretta může být pro nás povzbuzením:
„Na to, aby člověk pochopil svou situaci, potřebuje čas. Pak zase
dokáže zvednout hlavu a usmát se na příval zla, které ho postihlo. Jedna
nevidomá dívka mi řekla, že jí trvalo dvanáct let, než trochu pochopila
svou slepotu. Pak pochopila a usmála se.
Ve všem je tajemství.
V životě je tajemství.
V bolesti je tajemství.
Je to jako noc – abychom viděli, musíme vyčkat svítání. Čekat znamená
doufat. A naděje je lidská trpělivost. Právě díky trpělivosti může člověk
poznat sám sebe a zachránit se. Vždyť Písmo říká: „Když vytrváte, získáte
své životy.“ (Lk 21, 19).
Až se člověk naučí být trpělivý a zvykne si naslouchat tichu Boha, stane se
pro něho toto ticho Slovem. To Slovo, celé Slovo, je Ježíš, Ježíšova
osoba, Slovo od Boha. „A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi“
(Jan 1, 14).““
Přejeme vám čekání dobrého od Boha. Daniel a Filip - vaši duchovní
Pozvání
Srdečně Vás 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.

23. 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 tolerance,
lásky a pokoje mezi lidmi.
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 nově od 17:30 se pravidelně scházíme ke společnému
čtení a výkladu Bible a dalších duchovních textů. V současné době
společně čteme spisy Jana Ámose Komenského.
Tradičně se pak scházíme ve čtvrtek večer od 19:00
ve Farského sále:
2. čtvrtek v měsíci večerní modlitba,
3. čtvrtek v měsíci filmový klub
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 o
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…).

Podzimní modlitba

Dušičky 2022
I letos Vás v dušičkovém čase chceme pozvat na:
STŘEDU 2. LISTOPADU 2022 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 STŘEDY 26.10. DO STŘEDY 2.11. OD 9.00 DO 17.00.
(UPOZORŇUJEME, ŽE OD PÁTKU 4.11. SE OTEVÍRACÍ HODINY
KRÁTÍ DO 15.00 HOD.)
Kolumbárium v kostele:
28.10.; 30.10. - 2.11. OD 9.00 DO 17.00.
(V OSTATNÍCH PRACOVNÍCH DNECH BUDE KOLUMBÁRIUM
PŘÍSTUPNÉ PŘES FARNÍ KANCELÁŘ – DLE OTEVÍRACÍCH HODIN)

Vánoce 2016

Bože, kol tvých dávných zdí má duše chodí sirá,
patří toužebně a nikdo, nikdo neotvírá,
neotvírá oken, neotvírá dveří.
Zlaty, teply jsou tvé stany, ale zde se záhy zšeří,
a v mé duši záření již chladne, pohasíná;
k svému Světlu pusť ji, smutní sina
a bojí se zimy. Viz, jak mouchy, brouci
v pokoj spánku chystají se. Láska vroucí
tvá je sečteny má. - Přece méně není
duše má než oni!... Ale čím jich snění
jest mi... Nechci. Bože, otevři mi.
Bože, pusť mne k teplu; bojím se zimy.
Jdou všichni v Tebe; děti tvé, ne hosti.
Jen já jsem venku. Draví, tiší jdou a prostí.
Bože, otevři mi. A ne v spánek: do Radosti...
Bože, otevři mi do Radosti.
Bohuslav Reynek

BOHOSLUŽBY VE VÁNOČNÍM ČASE
24. PROSINCE
25. PROSINCE
26. PROSINCE
31. PROSINCE
1. LEDNA 2023

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

Půlnoční
Boží hod
sv. Štěpán
závěr roku
Novoroční

