PLATBA CÍRKEVNÍHO PŘÍSPĚVKU
Děkujeme všem, kteří v loňském roce uhradili roční
příspěvek (církevní daň) na činnost Husova sboru
ve Vršovicích. Díky vaší obětavosti můžeme i nadále
rozvíjet službu církve ve společnosti. Složenka přiložená k tomuto dopisu slouží k úhradě příspěvku
prostřednictvím České pošty, pokud jste tak již neučinili osobně. Doporučená výše příspěvku na rok
2012 je stanovena na 400Kč. „Každý ať dává dle
svých možností a přesvědčení, jak se předem rozhodl. Ochotného dárce miluje Bůh.“
BIBLICKÉ A MODLITEBNÍ HODINY
Konají se každou středu od října do června v 18 hodin. V současné době probíráme úvod do studia bible podle ekumenicky zpracovaného materiálu Základy víry. Hodina je nejenom přednáškou na biblické
téma, ale především rozhovorem o otázkách víry.
DĚTSKÝ KLUB AWANA
Je určen pro děti mladšího školního věku od
1. do 7. třídy. Jeho náplní jsou hry, společné aktivity na biblická témata, růst v učednictví a křesťanské
službě. Schůzky probíhají na faře každý pátek od
14. 00.

ÚŘEDNÍ HODINY V KANCELÁŘI HUSOVA SBORU
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BOHOSLUŽBY A SVÁTOSTNÉ OBŘADY
Bohoslužby se konají každou neděli a o hlavních
křesťanských svátcích v 10 hodin, pokud není uvedeno jinak. V zimním období probíhají bohoslužby
v horní místnosti Husova sboru. Po každé bohoslužbě probíhají společná setkání u kávy a čaje v sákristii
Husova sboru.
Církev československá husitská slouží svým věřícím
výsluhou svátostí (křest, večeře Páně, biřmování,
manželství, pokání, útěcha nemocných, svěcení
kněžstva) i dalšími obřady. Po domluvě je možné
domluvit návštěvu kněze (též v nemocničních zařízeních i doma).

KOLUMBÁRIUM HUSOVA SBORU
V zrekonstruovaném prostoru kolumbária nabízíme
pietní uložení ostatků vašich blízkých. Cena za místo na rok je 125Kč. Dále nabízíme přístupový čip
do kolumbária za cenu 400Kč. Na požádání je možné realizovat pohřební rozloučení přímo v kostele,
uložení urny je také možné za účasti duchovního.
Členové církve mají garanci všech obřadů zdarma.
KONTAKTY
Husův sbor Vršovice
Moskevská 34/967, Praha 10
tel. 271724317, 731 100 059
číslo účtu 178921288/0600, GE Money Bank
www.husuvsbor.cz

www.husuvsbor.cz
www.divadlomana.cz

sborový
dopis
zprávy z Husova sboru
ve Vršovicích
únor 2012
Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým
budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.
Mt 7, 1-2

Bratři a sestry,
máte podobnou zkušenost? Nastoupíte ráno do tramvaje a ještě
se ani nestačíte pořádně probrat z ranního útlumu a už se na vás
valí zprávy z bulváru: ten okradl toho, tomu se stalo to či ono. Nebezpečí bulvárního tisku nevidím ani tak v tom, že píše většinou
nepravdu, anebo ji podstatně zkresluje. Toho se občas dopouští
i seriózní tisk. Horší je, že člověk je utvrzován v tom, jak je dobrý
oproti druhým, že je v nás budován pocit vlastních kvalit na úkor
ostatních lidí a jejich selhání. Stačí se jen podívat na palcové titulky a člověk může mít pocit, že je anděl ve srovnání s těmi, o kterých se píše. Stáváme se soudci, vynášejícími, třeba jen v duchu,
své soudy či odsudky druhých. Čtenář si po přečtení bulvárních
zpráv může říci: „ještě, že nejsem jako ten, jako ta…Podívejte se,
jak ten nebo ta žije, co dělá, jak se chová. To přeci já… .“
Z pohledu světa většina z nás nejspíš vedeme slušný život. Ruku
na srdce: nevraždíme, nekrademe, tak co? Problém je ale v tom,
že Boží soud, myslím, a je to tak naznačeno i v Ježíšových podobenstvích např. O Posledním soudu Mt 25, nebude jen o tom, co
jsme dělali nebo nedělali špatně, ale také o tom, a hlavně o tom, co
jsme mohli udělat a neudělali. Kdy jsme mohli odpovědět na Boží
lásku a neodpověděli, přitakat Božímu ano a otočili se namísto
toho zády. Kdy jsme viděli hladového a nedali mu jíst, žíznivého
a nedali mu pít, nahého a neoblékli jsme ho, nemocného a nepřišli
za ním.
Z pohledu světa si mohu říct: nekradu, ani ve velkém, ani v malém, poctivě platím daně a tak mohu odsoudit všechny ty, kteří
kradou, tunelují, neplatiče daní, ty, kteří se obohacují na úkor
druhých. Dívat se na ně skrz prsty.
Na Hané, nad Chudobínem, na úpatí Drahanské vrchoviny,
leží v jedné malé vesničce hřbitov a tam je, mezi jinými, pohřben
i místní pan děkan. Na jeho náhrobku jsou slova, která mě hlu-

boce oslovila a téměř neuplyne den, abych si na ně nevzpomněla.
I mrtví mluví: „V životě jsem měl jen to, co jsem rozdal.“ S čím se
jednou já postavím před Pána? S pár hadříkama po dětech, které
jsem rozdala svým kamarádkám?
To je ten posun, který se děje ve víře. Kdy člověk už neposuzuje sám sebe podle toho, co dělal nebo nedělal špatně: „nekradu“,
nýbrž podle toho, co mohl udělat a neudělal. Kdy se uzavřel Boží
výzvě: „Pojď a já učiním“. Kdy mohl na Boží ano odpovědět svým:
„Ano, tady jsem, Pane“, ale raději dělal, že neslyší. Začneme-li
posuzovat svůj život tímto úhlem pohledu, situace se radikálně
mění. To najednou člověk vidí, že i kdyby druzí rozkradli celý svět,
tak to není nic proti tomu, jak já nedokázala jít a jednat v souladu s Boží láskou. Když jsem lpěla na svém majetku víc než na
bližních, opečovávala svoje hmotné statky víc než člověka v nouzi,
budovala si své teplé hnízdečko víc než Boží království a doufala
ve ﬁnanční zajištění víc než v Boží milost a ochranu. Jenom z Boží
milosti se člověku otevřou oči a on nazře bídu svého života, tu
základní neschopnost otevřít se Bohu, nechávat si pořád otevřena
zadní vrátka - co kdyby... Ta snaha si neustále na něco hrát. Potom
už člověk neřeší druhé lidi a jejich hříchy a nedostatky, průšvihy
a zálety, aféry a kauzy, protože ví, že on sám je tím největším průšvihem a jeho život tou největší kauzou.
K tomuto poznání, pro mě osobně tomu nejzásadnějšímu poznání v lidském životě, může člověk dojít jen v hloubce své víry.
Z Boží milosti, a je to veliká Boží milost, mohu nazřít svůj život
v jeho pravé podobě, nahotě, chcete-li, samu sebe jako poslední
z posledních. A přesto věřit, že i já mám před Bohem šanci, že ani
já nemusím jednou stát před Božím soudem s prázdnýma rukama:
„V životě jsem měl jen to, co jsem rozdal,“ neboť mě tam podrží
moje prázdné ruce, ale i ruce za mne probodené na kříži.
Dívejme se na druhé skrz prsty! Skrz prsty Kristovy. Ty prsty,
které lámaly chléb a rozdávaly chudým. Ty prsty, které uzdravovaly nemocné, kterých se všichni stranili a dívali se na ně skrz prsty.
Ty prsty, které se ujímaly vdov a sirotků, těch posledních z posledních. Ty prsty, které žehnaly zástupům. Ty prsty, které proměnily vodu ve víno, aby radost neskončila. Ty prsty, které večeřely
v domě celníka Zachea, na kterého se všichni dívali skrz prsty.
Ty prsty, které namísto, aby vzaly kámen a hodily jej po cizoložné ženě, dál psaly do písku. Ty prsty, které se modlily v zahradě
Getsemanské za tolik slabé učedníky. A v neposlední řadě ty prsty,
které rozlomily okovy smrti a vydobyly nám věčný život. Věřím, že
budeme-li se na druhé dívat skrz tyto prsty, prsty Kristovy, otevřou
se nám dříve nepoznané obzory.
Adela Frýdlová - kazatelka v Husově sboru

ZPRÁVY Z HUSOVA SBORU VE VRŠOVICÍCH
V neděli 25. března 2012 od 9 hodin proběhne
v 1. patře Husova sboru pravidelné Výroční shromáždění naší náboženské obce. Zazní na něm zprávy o životě církve v uplynulém roce, dozvíte se, jak
a na čem pracovala rada starších, jaký je duchovní
život našeho společenství a co se plánuje v nejbližší
budoucnosti. Výroční shromáždění bude schvalovat
také zprávu o hospodaření a přijímat nový rozpočet.
Pokud chcete blíže poznat praktický život společenství ke kterému patříte, rádi vás uvidíme. Po skončení jednání bude následovat bohoslužba zakončená
společným obědem. Jste srdečně zváni!
CENTRUM

MANA

Nízkoprahové centrum aktivit MANA při Husově sboru ve Vršovicích bylo slavnostně otevřeno
v květnu 2009 jako kulturně-společenská a duchovní platforma v rámci husitské církve ve Vršovicích.
V současnosti Centrum MANA zahrnuje prostor
divadelního studia, které funguje jako bezbariérově
přístupné, a prostor postupně rekonstruovaného velkého sálu bývalého Jiráskova divadla. V jarní sezóně
2011/2012 bude opět zahájen umělecký provoz na
velké scéně divadla v Husově sboru, které se nově
proﬁluje jako Vršovické divadlo MANA - divadlo
duchovní obnovy. Z nabízených veřejných aktivit
v Centru MANA zmiňujeme pravidelné dětské dramatické kurzy pro věkové kategorie dětí od předškoláků až po starší školní věk. Více informací naleznete
na internetové adrese www.detskytalent.cz.
O dění v Centru MANA a Vršovickém divadle
MANA pravidelně informujeme v kulturním přehledu, novinách Prahy 10, na internetové adrese
www.divadlomana.cz a také na plakátech a poutačích v okolí Husova sboru.
DIVADLO MANA PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Divadlo MANA navazuje na tradici Jiráskova divadla ve Vršovicích. Pamětníci dodnes vzpomínají
na pravidelná každonedělní představení pro děti ve

velkém sále divadla. V duchu této tradice je do dramaturgie divadla zařazováno alespoň jedno dětské
představení měsíčně. S dětmi můžete přijít na činoherní nebo loutkovou pohádku do divadla v Husově sboru zpravidla poslední neděli v měsíci od 17
hodin. Vstupenky na dětská představení, která jsou
podporována Městskou částí Praha 10, se prodávají
za příznivou cenu 50 Kč na osobu a jsou k dostání
v předprodeji ve farní kanceláři nebo na internetových stránkách divadla MANA.
KOMPONOVANÉ VEČERY V HUSOVĚ SBORU
Probíhají zpravidla druhý pátek v měsíci. Jedná se
o tematické pořady z nejrůznějších oblastí lidského
poznání. Večer je prokládán stylovou hudbou, občerstvením, duchovní úvahou a přednáškou hosta.
Z hostů předchozích dílů tohoto cyklu zmiňujeme MUDr. Hanu Fifkovou, Dr. Kláru Samkovou,
prof. Jiřího Pirka, spisovatele Ondřeje Neﬀa a další. Na pátek 24. února od 19 hodin připravujeme
pořad Norské proměny - historie a současnost
norské společnosti. Přednášet o této severské zemi
bude Dr. Ladislav Řezníček. Další připravované pořady v rámci tohoto cyklu v letošním roce budou
zahrnovat díly věnované pražské architektuře se
Zdeňkem Lukešem, 70. výročí operace Anthropoid,
jeden z dílů bude věnován izraelské písni. Srdečně
vás zveme! Informace o aktuálních pořadech naleznete v předstihu na farních vývěskách a také na
internetových stránkách Husova sboru www.husuvsbor.cz.
VELIKONOCE V HUSOVĚ SBORU
Květná neděle 1. dubna - bohoslužba v 10 hod.
Zelený čtvrtek 5. dubna - biblické stolování v 17 hodin v Centru MANA
Velký pátek 6. dubna - Husitské pašije v 17 hodin
v hlavním sále kostela (zpívají Pražští pěvci)
Hod Boží velikonoční - bohoslužba v 10 hod.

