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TÉMA MĚSÍCE
Je s podivem, Ïe zatímco nejrozliãnûj‰í ãinnosti a aktivity, od náv‰tûv velkoobchodÛ pﬁes v‰elijaké sportovní a herní zábavy po rozliãné kulturní proÏitky, jsou v‰eobecnû povaÏovány za vhodn˘ zpÛsob trávení nedûlního dne, náv‰tûvy bohosluÏeb jsou doposud mnoh˘mi nahlíÏeny s jist˘mi rozpaky ãi dokonce s urãitou nedÛvûrou. Je pravda, Ïe minul˘ reÏim dûlal v‰e pro to, aby vûﬁící prezentoval jako hrstku pomatencÛ, vûﬁících smû‰n˘m iracionálním povûrám a poklonkujících
veskrze prohnilé a od pradávna jen nezdravû mocichtivé a hrabivé církvi. A tak jsou paradoxnû ti,
kteﬁí vesmûs hledají na nedûlních bohosluÏbách cestu ke zlep‰ení svého vztahu k druh˘m, k odklonu od pﬁíli‰ného lpûní na vûcech a majetku, k uvûdomûní si skuteãného smyslu a cíle svého
Ïivota, dodnes nahlíÏeni jako „ti divní“. Snad by bylo dobré zaãít pﬁekonávat urãité nauãené pﬁedsudky a vnímat aktivity na‰ich vûﬁících spoluobãanÛ pﬁinejmen‰ím jako rovnocenné.
KoneckoncÛ, církve mají co nabídnout i tûm, kteﬁí zrovna aktivnû nehledají svoji cestu k Bohu.
Kromû pﬁispívání k urãité „du‰evní hygienû“, jeÏ nám rÛzné církevní akce nabízejí, církve organizují charitu, provozují ‰koly a ‰kolky, nemocnice, poﬁádají pﬁedná‰ky, akce pro dûti, zájmové
krouÏky, pomáhají potﬁebn˘m spoluobãanÛm aj. Vesmûs mají mezi sv˘mi v˘chozími zásadami
pokyn nezi‰tnû pomáhat druh˘m: nabízejí-li svoji pomoc nûkdy znaãnû nesmûle ãi neobratnû, je
za tím kromû prosté lidské nedokonalosti ãasto ona léta budovaná hráz vzájemné nedÛvûry. Je
totiÏ pravda, Ïe mnozí vûﬁící ãasto nad „vnûj‰ím svûtem“ lámou hÛl a dobrovolnû se utíkají do
svého my‰lenkového ghetta. Snad nám tedy seznámení se s ãinnostmi církví v na‰em nejbliÏ‰ím
okolí pomÛÏe ke vzájemnému lep‰ímu pochopení a sblíÏení: vÏdyÈ jsme vlastnû v‰ichni sousedy.
Mgr. Filip Benda,
pﬁedseda redakãní rady

Církve v Praze 2
Farnost u kostela sv. Ludmily
¤ímskokatolická farnost u kostela sv. Ludmily, jak zní její pﬁesn˘ název dnes, je jednou
z nejstar‰ích náboÏensk˘ch institucí na území Královsk˘ch Vinohrad, dne‰ní Prahy 2. UÏ
více neÏ 112 let tu stojí farní kostel sv. Ludmily, z mnoha stran viditelná budova, která
vytváﬁí neopakovateln˘ genius loci v této
ãásti Prahy. Farnost je také jednou z nejvût‰ích v Praze a dﬁíve se naz˘vala arcidûkanstvím. Sídlo má v Jugoslávské ulici ãp. 27,
kde také probíhají dal‰í pastoraãní aktivity
a duchovní správa.
Páteﬁí liturgického dûní je kaÏdodenní bohosluÏba – m‰e sv. v 16:30 v kostele sv. Ludmily, roz‰íﬁená o nabídku dopoledních m‰í
v nedûli v 9:00 a v 11:00. Kromû slavení eucharistie také pﬁipravujeme a udûlujeme dal‰í
svátosti: kﬁest mal˘ch dûtí i dospûl˘ch, biﬁmování v dospûlém vûku, slavíme svátost smíﬁení (zpovûì) kaÏd˘ den pﬁed bohosluÏbou, pﬁí-

Církve, působící na území MČ Praha 2
Apo‰tolská církev, nám. Míru 342/13, tel.: 222 514 050
Bratrská jednota baptistÛ, Hálkova 1643/5, tel.: 296 202 033
Církev adventistÛ sedmého dne, Lond˘nská 623/30, tel.: 224 252 440
Církev bratrská, ¤ímská 1354/43, tel.: 224 253 056
Církev ãeskoslovenská bratrská
Sbory: Resslova 300/6, tel.: 224 911 069, Vratislavova 30/8, tel.: 224 917 450
Církev ãeskoslovenská husitská
NáboÏenské obce: Praha – Nové Mûsto, Resslova 6, tel.: 224 911 069; Praha – Vy‰ehrad,
Vratislavova 9, tel.: 224 917 450; Praha – Vinohrady, Praha 10, Dykova 1, tel.: 222 516 899
Církev ﬁímskokatolická
Farní úﬁady: Jugoslávská 662/27 (kostel sv. Ludmily), tel.: 222 521 558; Vy‰ehradská
430/41 (kostel Nejsvûtûj‰í Trojice), tel.: 224 921 904; K Rotundû 90/12, tel.: 224 918 637
(basilika sv. Petra a Pavla na Vy‰ehradû, kaple sv. Martina); Apolináﬁská 443/10, tel.: 224
920 598 (kostel sv. Apolináﬁe, kostel Nanebevzetí P. Marie Na Karlovû, kaple v porodnici)
¤ády a kongregace:
Tovary‰stvo JeÏí‰ovo (kostel sv. Ignáce) Jeãná 2, tel.: 221 990 200; Kongregace sester
Matky BoÏího Milosrdenství, K rotundû 6, tel.: 224 910 010; Institut Chemin Neuf – Misijní dÛm Michael, Apolináﬁská 10, tel./fax: 224 920 598; ¤ád sv. Benedikta (Opatství Emauzy), Vy‰ehradská 49, tel.: 221 979 226; Konvent sester AlÏbûtinek v Praze, Na Slupi
6/448, tel.: 224 920 888
âeskobratrská církev evangelická, Korunní 1440/60, tel.: 224 253 550
Evangelická církev metodistická, Jeãná 545/19, tel.: 224 919 60
Jednota bratrská, Hálkova1643/5, tel.: 224 941 870
âeská pravoslavná církev, Pravoslavn˘ katedrální chrám sv. Cyrila a Metodûje, Resslova
9a, tel.: 224 920 686
Pozn. red.: Na území Prahy 2, v Sázavské ulici, stávala aÏ do 50. let minulého století nejvût‰í
praÏská synagoga. Pﬁi spojeneckém náletu 14. února 1945 v‰ak byla silnû po‰kozena, poãátkem 50. let definitivnû zbourána a na pozemku byla vystavûna ‰kolní budova. Synagoga
v Sázavské byla postavena v letech 1896 – 1898 podle projektu architekta Wilhelma Stiassneho. SlouÏila Ïidovské náboÏenské obci na Královsk˘ch Vinohradech, která byla v té dobû
v Praze nejpoãetnûj‰í.

Církev československá husitská
Jednou z kﬁesÈansk˘ch církví pÛsobících
v Praze 2 je Církev ãeskoslovenská husitská.
Vznikla na poãátku minulého století z hnutí
katolického modernismu a navazuje na odkaz
mistra Jana Husa a ãeské reformace. Na
území mûstské ãásti Praha 2 se setkávají tﬁi
samostatné náboÏenské obce této církve:
Praha – Nové Mûsto (Resslova 6), Praha –
Vy‰ehrad (Vratislavova 9) a ãásteãnû téÏ
obec Praha – Vinohrady, která má své centrum v Husovû sboru v Praze 10 (Dykova 1).
Na‰e náboÏenská obec v Praze – Novém
Mûstû uÏívá starobyl˘ kostel sv. Václava Na
Zderaze. JestliÏe na jin˘ch místech na‰e cír-

Biblick˘ pﬁíbûh v podání dûtí

kev stavûla z dobrovoln˘ch darÛ vûﬁících nové sbory, tak zde na Novém Mûstû své sbírky a dary vûﬁící vûnovali na záchranu této
v˘znamné kulturní památky. V interiéru se
nachází dﬁevûn˘ kﬁíÏ s Kristem a liturgické
zaﬁízení vytvoﬁené sochaﬁem a mystikem
Franti‰kem Bílkem, jehoÏ syn zde pÛsobil jako duchovní. Kostel sv. Václava je zvlá‰tním
zpÛsobem spojen s dûjinami Prahy a na‰í
vlasti – s tûmi dávn˘mi i s tûmi novodob˘mi.
Zdej‰í faráﬁ Jaroslav Krejcárek konal v roce
1939 rozlouãení se studentem Janem Opletalem, ãlenem církve. V roce 1945 byl kostel
znaãnû po‰kozen pﬁi náletu na Prahu. V srpnu roku 1968 se stal jedním z terãÛ tankÛ
vojsk Var‰avské smlouvy a stﬁelami byla po‰kozena jeho stﬁecha. V listopadu 1989 se
právû v tomto kostele konala setkání studen-

tÛ bohoslovecké fakulty s modlitbami za
vlast.
BohosluÏby s kázáním a s veãeﬁí Pánû se
zde konají v nedûli od 9:30, téÏ o svátcích
a jin˘ch pﬁíleÏitostech. Vzpomínková bohosluÏba je 1. listopadu od 18:00 a tradiãní pÛlnoãní se zpûvy 24. prosince zaãíná ve 23:00.
Ve v‰ední dny probíhá biblické vyuãování dûtí
a dospûl˘ch. Po pﬁedchozí pﬁípravû je vysluhována svátost kﬁtu a manÏelství. Zkou‰í zde
místní pûveck˘ soubor i ekumenick˘ soubor
Geshem zamûﬁující se na spirituály. Ná‰ kostel se stává místem rÛzn˘ch setkání, jako napﬁíklad k v˘roãí spisovatele Aloise Jiráska,
vlasteneckého knûze Franti‰ka Josefa ¤ezáãe, nebo filozofa a teologa
prof. ZdeÀka Trtíka,
kter˘ bydlel v nedaleké Gorazdovû
ulici. V roce 2001
pﬁijala na‰e náboÏenská obec na
svém shromáÏdûní
kulturní programovou koncepci zamûﬁenou na hudební a umûlecké
aktivity smûrem
k veﬁejnosti. Tato
koncepce zahrnuje
poﬁádání v˘stav,
koncertÛ, pﬁedná‰ek a dal‰ích akcí. V prostorách na‰eho kostela se konaly v poslední dobû v˘stavy jako napﬁíklad „KﬁíÏ – symbolika
kﬁíÏe v ãase“, „HusÛv obraz v prÛbûhu staletí“, „KníÏe Václav v historii, legendách a umûní“. Vystoupila zde jiÏ ﬁada souborÛ a v˘znamn˘ch hudebníkÛ, jako napﬁíklad americk˘
kytarista Ralph Towner, jazzov˘ hudebník Jiﬁí
Stivín, kytarov˘ virtuos Lubomír Brabec, houslov˘ virtuos Jaroslav Svûcen˘, jazzov˘ kytarista Rudolf Da‰ek a jiní. Kulturní aktivity jsou
poﬁádány ve spolupráci s Galerií Via Art, která má svÛj v˘stavní prostor v dolní ãásti kostela. S dûtmi z Prahy 2 a z Prahy 4 pﬁipravujeme pravidelnû biblické dramatizace. NejbliÏ‰í dramatizace, tentokrát o MojÏí‰ovi, se
uskuteãní 11. prosince od 9:30.
Tomá‰ Butta, faráﬁ CâSH

Klíče ke království nebeskému
Milí ãtenáﬁi,
pí‰i tyto ﬁádky kﬁesÈanÛm z vlastní církve,
bratﬁím a sestrám z ostatních církví, vûﬁícím
nekﬁesÈanÛm a dokonce i ateistÛm. Ti v‰ichni
je mohou ãíst. Na nûkolika ﬁádcích se pokusím uvést, proã tu jsou kﬁesÈanské církve na
prahu tﬁetího tisíciletí.
Pﬁed nedávnem jsme proÏili vinohradské
vinobraní a jeden z novináﬁÛ tohoto listu si
pov‰iml mého bonmotu o tom, Ïe pije-li kdo
víno, má to dûlat tak, aby byl jako BoÏí obraz
a ne pod obraz. Dovolím si ﬁíci, Ïe o to jde
i církvím, totiÏ, aby pomáhaly ãlovûku rozvinout v sobû to nejkrásnûj‰í a neju‰lechtilej‰í
lidství. Jak napsal uÏ kdysi dávno ve 2. století
Irenej z Lyonu: „Sláva BoÏí je Ïiv˘ ãlovûk.“
Církve tu nejsou proto, aby vytváﬁely elitní
kluby, aby se stávaly fankluby duchovních,
aby byly muzejními ãi okra‰lovacími spolky,
ani proto, aby se staraly jen o charitu, ‰koly,
vûznû a armádu. Ony nemají vlastní moc, ale
jen svûﬁené klíãe k tomu, aby opatrovaly ten
vzácn˘ obsah víry. Jejich prvním úkolem je
pomoci ãlovûku, aby v sobû rozvinul ten sho-

ra zmínûn˘ obraz, nebo chcete-li, aby byl ãlovûk ‰Èastn˘m spolu s druh˘mi a otevíral tak
cestu tomu, co naz˘váme v „církevniãtinû“
BoÏím královstvím. Nevnucujeme uãení církví
(pokud tak nûkdo ãiní, neví co je to svoboda
BoÏích dûtí), ale nabízíme se v‰í pokorou seriózní zámûr k tomu, aby ãlovûk do‰el svého
urãení, tedy aby byl ‰Èastn˘. To je pravda
o ãlovûku a jen tak mÛÏeme poznat i pravdu
o Bohu, kter˘ se nám zjevil v lidské osobû
JeÏí‰e Krista. Dnes, kdy je ãlovûk je‰tû víc
rozkolísan˘ ve sv˘ch základech, je tu nesnadn˘ a nerychl˘ recept na Ïivot. K nûmu
patﬁí i tato prezentace církví v Praze 2. Pokud
tam najdete nûco, co vás osloví, nechte své
rozhodnutí zrát a proste Ducha o pravé poznání. A kﬁesÈansk˘m církvím v Praze 2 pﬁeji,
aÈ mají k sobû nepﬁedstíranou lásku, která je,
jak praví sv. apo‰tol Pavel, „svorníkem dokonalosti“ a tedy i vzájemné jednoty.
V úctû a respektu ke v‰em vás zdraví
ThLic. Gereon T. BiÀovec, O. Praem.,
katolick˘ knûz a administrátor
farnosti u kostela sv. Ludmily

Úloha církve v dnešním světě

padnû individuálnû. Kostel je také oblíben˘m
místem pro katolické svatby – svátost manÏelství (je tﬁeba se domlouvat zhruba pÛl roku
pﬁedem). Dal‰í aktivity (vzdûlávání ve víﬁe,
katecheze, biblická modlitba a spoleãenství
od dûtí po seniory) se konají na faﬁe v Jugoslávské podle roãního rozpisu (moÏno shlédnout na: www.ludmila.vinohrady.cz).
Ve farnosti leÏí jedna církevní ‰kola – Arcibiskupské gymnázium a v˘chovn˘ ústav
·kolsk˘ch sester sv. Franti‰ka – KﬁesÈansk˘
domov mládeÏe, se kter˘mi farnost úzce
spolupracuje a faráﬁ je na gymnáziu i spirituálem. Kromû ‰kolních a v˘chovn˘ch aktivit
máme úzkou spolupráci s Centry sociálních
sluÏeb v Praze 2 a skrze farní charitu také
s ostatními seniory, pﬁedev‰ím jde o peãovatelskou sluÏbu.
Lokalita, ve které pÛsobíme, má ﬁadu v˘hod: k nim patﬁí snadn˘ dosah a dobré spojení MHD, moÏnost oslovit i ty, co jen projíÏdûjí ãi procházejí, tradice a koﬁeny. K negativÛm patﬁí civilizaãní ‰um, vysoká koncentrace lidí a jevy spojené s kriminalitou. Jak ﬁíká
jeden z duchovních pastoraãního t˘mu: „Hrajeme tu hokej – je to rychlá hra a nechybí
dramatiãnost a jistá anonymita davu.“
bin

Tovary‰stvo JeÏí‰ovo
Jezuité (Tovary‰stvo JeÏí‰ovo) spravují
kostel sv. Ignáce na rohu Karlova námûstí
a Jeãné ulice a farní kostel sv. ·tûpána ve
·tûpánské ulici. BohosluÏby u sv. Ignáce jsou
v pondûlí – pátek v 6:15, 7:30 a 17:30, v sobotu a ve státní svátky v 6:30, 7:30 a 17:30
a v nedûli v 7:00, 9:00, 11:00 a 17:30. V nedûli v 9:00 pﬁicházejí rodiãe s mal˘mi dûtmi,
v 11:00 se zpívá latinsky. Pﬁed bohosluÏbami
se zpovídá. U sv. ·tûpána je m‰e v nedûli
v 11:00. V domû v Jeãné 2 je moÏno poÏádat
o kﬁest, svatbu, pomazání nemocn˘ch nebo
prostû o rozhovor. Ve ãtvrtek se scházejí skupiny k pﬁípravû na kﬁest dospûl˘ch a na biﬁmování. Zavoláte-li, nav‰tívíme va‰eho nemocného v nemocnici nebo doma: tel.: 221
990 200, e-mail: ignac@jesuit.cz.
VÏdy zaãátkem mûsíce je v kostele k dostání zpravodaj s programem akcí: napﬁ. spoleãenství mlad˘ch v pondûlí veãer, spoleãenství star‰ích jednou za ãtrnáct dní v úter˘ veãer, skupina muÏÛ se schází jednou za mûsíc
ve stﬁedu k meditaci a k zamy‰lení nad Ïivotem, v pátek odpoledne mají schÛzku senioﬁi.
V úter˘ veãer b˘vají biblické hodiny, pﬁedná‰ky z historie a schÛzky Mariánské druÏiny.
Jednou za mûsíc v sobotu dopoledne jsou
duchovní obnovy. V pátek veãer po m‰i uklízí
parta dobrovolníkÛ kostel sv. Ignáce. Svatoignáck˘ sbor nacviãuje v úter˘ veãer po m‰i
a pﬁivítá schopné zpûváky a hudebníky. Jednou za mûsíc v nedûli veãer b˘vají poﬁady
hudby a slova. Na Du‰iãky 2. listopadu zveme na veãerní bohosluÏbu v 19:00 s Mozartov˘m Requiem.
Kostel v centru má dobré spojení, a tak
k nám pﬁicházejí lidé z celé Prahy i z okolí.
V Jeãné 2 dnes sídlí provincialát ãesk˘ch jezuitÛ, vydává se bulletin JEZUITÉ,
spravují se webové stránky Rádia Vatikán,
nûkteﬁí jezuité pÛsobí na univerzitû a v médiích.
P. Franti‰ek Hylmar SJ

Jaká je úloha církve? V první ﬁadû vná‰et
do svûta dimenzi pokory. Proti trendÛm, které
prolamují nedovolené hranice, upozorÀovat
na limity ãlovûka. Teprve u vûdomí tûchto limitÛ je ãlovûk schopen klást si základní Ïivotní otázky. Jen tak si mÛÏe vychutnat dar
a krásu lidství. Dne‰ní uspûchaná doba hnûtená materialistickou iluzí je jako utrÏená z ﬁetûzu. Expanduje bez jak˘chkoli skrupulí
a ohledÛ. A neví, kam smûﬁuje. Je zdivoãelá
svou duchovní slepotou. Poﬁád se vym˘‰lí nûco nového, co by ukojilo lidskou zvûdavost,
touhu po záÏitku, po slastném zbohatnutí.
A zapomnûlo se, Ïe bohatství je odvozeno od
slova BÛh. V nûm je poãátek a naplnûní lidského bytí. Dne‰ní spoleãnost Západu se ãím
dál víc podobá starovûkému ¤ímu v dobû jeho úpadku. Nedovede sv˘m obãanÛm nabídnout vy‰‰í ideál neÏ osobní prospûch. Jaké
plody mÛÏeme oãekávat? – Nudu z blahobytu
a lhostejnost vÛãi v‰emu, co ãlovûka bezprostﬁednû neohroÏuje.
Musíme pﬁiznat, Ïe církve jsou tímto trendem zãásti postiÏeny také. VÏdyÈ jejich ãlenové Ïijí v tomto svûtû jako kdokoli jin˘. I my se
musíme novû uãit ãíst evangelium. To nabízí
totiÏ pravou vizi také pro dne‰ní svût. Jeho
zvûst je natolik dûjinami ozkou‰ená, Ïe má
moc novû oslovit také dne‰ního ãlovûka. UÏ
proto, Ïe evangelium je zvûst o radosti, která
je spojena s osobou JeÏí‰e Krista. Vánoce –

svátky narození Spasitele – jsou kﬁesÈanské
svátky a pﬁedznamenávají i genuinní radostnost kﬁesÈanské víry.
V na‰í spoleãnosti je zakoﬁenûna nedÛvûra
k institucím, do nichÏ lze poãítat také instituci
církve. Ve skuteãnosti se církve dnes institucím moc nepodobají. Ve v‰ech církvích, které
znám, se klade dÛraz pﬁedev‰ím na spoleãenství. Jsou to nevelká spoleãenství, která
neokázal˘m zpÛsobem pûstují vztah k Bohu
i k bliÏnímu. NesnaÏí se b˘t odtrÏena od tohoto svûta, vÏdyÈ je to BoÏí svût. Ale spí‰ se
snaÏí rozumût v‰emu kolem sebe pod zorn˘m
úhlem Písma svatého. Proto se mezi v‰emi
ostatními knihami tû‰í Bible prvoﬁadé úctû.
âtení a v˘klad Bible, modlitba, svátosti – to
jsou nosné prvky kﬁesÈanské bohosluÏby.
Podle kﬁesÈanského pﬁesvûdãení je to kult,
z nûhoÏ se mÛÏe teprve rodit kultura. Není-li
tohoto kultu, není-li oltáﬁe, pﬁed kter˘m by se
lidé klanûli, není ani pravé kultury, není základÛ, na nichÏ by spoleãnost mohla b˘t postavena. BohosluÏba staví ãlovûka tváﬁí v tváﬁ
bytosti, která ho pﬁesahuje. Z této úcty k Bohu se rodí úcta k ãlovûku a vÛbec ke v‰emu
Ïivému. Zde krystalizuje pravá odpovûdnost.
Toto prom˘‰let, Ïít a hlásat je na‰e úloha
v dne‰ním svûtû bez ohledu na pﬁízeÀ ãi nepﬁízeÀ spoleãnosti.
Martin T. Zikmund,
evangelick˘ faráﬁ

Evangelíci v naší městské části
Sbor âeskobratrské církve evangelické
v Praze 2 sídlí v Korunní 60, v domû, kter˘ si
nechal zbudovat pro své úãely v roce 1907.
Kostel se nachází ve dvoﬁe a jeho funkce je
v první ﬁadû bohosluÏebná. Kromû toho se
kostel stal oblíben˘m místem pro jednání církevní administrativy. KaÏd˘ rok se v nûm
scházejí ke svému nûkolikadennímu jednání
delegáti synodu âeskobratrské církve evangelické z celé republiky. Pro svoji vynikající
akustiku b˘vá hojnû vyuÏíván i orchestry, pûveck˘mi sbory a varhaníky ke zkou‰kám

i koncertním pﬁedstavením. Evangelick˘ sbor
se zamûﬁuje zvlá‰tû na v˘klad Písma svatého
v kontextu na‰í doby – v rozhovoru a pﬁi dílãí
spolupráci se sbory a farnostmi jin˘ch církví
v Praze 2.
SnaÏíme se i pﬁi v‰ech sv˘ch nedostatcích
následovat uãitele na‰í víry Mistra JeÏí‰e
z Nazareta, a právû proto se nechceme uzavírat pﬁed problémy tohoto svûta.
Ze sborov˘ch aktivit
BohosluÏby se konají kaÏdou nedûli
v 9:30 a jsou nejdÛleÏitûj‰ím shromáÏdûním
sboru. Paralelnû probíhají i bohosluÏby pro
dûti, formou, která je pro nû srozumitelná.
Vyuãování dûtí probíhá v t˘dnu v nûkolika
skupinkách a je otevﬁeno i dûtem, které nepocházejí z kﬁesÈanského prostﬁedí. Ke sv˘m
schÛzkám se schází také mládeÏ.

Mateﬁské centrum má otevﬁeno v pondûlí,
stﬁedu a pátek od 9:00 do 12:00 a zve v‰echny maminky s dûtmi z okolí. Centrum kromû
sv˘ch obvykl˘ch ãinností organizuje také napﬁíklad pﬁedstavení loutkov˘ch divadel pro dûti, rÛzné rukodûlné ãinnosti a burzu pouÏitého
obleãení.
ObchÛdek jednoho svûta provozuje v na‰em domû Nadace jednoho svûta a prodávají
se v nûm v rámci fair-trade systému rukodûlné v˘robky z rozvojov˘ch zemí a také podobné produkty z nûkter˘ch diakonick˘ch zaﬁízení
u nás. ObchÛdek je otevﬁen kaÏd˘ pracovní
den od 15:00 do 18:00 a prodávají zde dobrovolníci z na‰eho a z dal‰ích praÏsk˘ch evangelick˘ch sborÛ.
Koncerty v na‰em kostele poﬁádáme kaÏdé první úter˘ v mûsíci od 14:30 péãí na‰eho
ãlena Radoslava Kvapila, ﬁeditele Mezinárodní spoleãnosti Antonína Dvoﬁáka. Koncerty
jsou zdarma a jsou vhodné jak pro star‰í generaci, tak pro studenty.
âasopis Hrozen je vydáván pro vnitﬁní potﬁebu sboru kaÏd˘ mûsíc a je moÏno ho najít
i na webové adrese http://vinohrady.evangnet.cz/hrozen.
Pozvánky na nejbliÏ‰í akce
6. 11. bude pﬁi na‰ich bohosluÏbách vystupovat církevní pûveck˘ sbor z Bavorska. S jeho ãleny pak budeme po bohosluÏbách hovoﬁit o aktuálních otázkách ãesko-nûmeck˘ch
vztahÛ, vztahÛ mezi katolíky a evangelíky
v rodné zemi papeÏe Benedikta XVI. a mezi
kﬁesÈany a muslimy tamtéÏ.
9. 11. od 13:00 do 18:00 se koná burza
dûtského a juniorského obleãení ve prospûch mateﬁského centra.
3. 12. v 19:00 poﬁádáme adventní koncert ve prospûch brnûnské Nadûje. Vystoupí
Tomá‰ Najbrt a Svatopluk Karásek.
4. 12. od 11:00 do 16:00 se bude konat
v pﬁízemních prostorách na‰eho domu pﬁedvánoãní trh, jehoÏ v˘tûÏek bude vûnován na
charitativní úãely.
Martin T. Zikmund a Jana ·arounová
Pozn. red.: V pﬁí‰tích ãíslech pﬁineseme informace o dal‰ích církevních subjektech
v Praze 2.

