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Zprávy

Z ekumeny

Foto k článku na str. 3: sbor naší církve v jenišovicích u turnova opět
ožívá. Pěvecký sbor CČsh levamentum z liberce pod vedením br. Petra
trunce vystoupil s bohatým programem „Nešpory“ a biblickým a literárním programem br. benjamina Mlýnka.

Předvánoční povídání
Ekologická sekce České křesťanské akademie zve k přátelskému předvánočnímu popovídání
s ohlédnutím za činností v r. 2015
a výhledem do r. 2016, k němuž
se sejdeme v úterý 8. prosince
v 17.30 h v knihovně Čka ve 3.
patře pražského kláštera Emauzy
(Praha 2, Vyšehradská 49). Jne
Pozvánka do Mikuláše
Srdečně vás zveme do kostela sv.
Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze. každou středu ve
12 hodin sloužíme pobožnost
s kázáním a zpěvy z Taizé. Rádi
vás přivítáme také v neděli v 10
hodin, kdy se v kostele konají
bohoslužby s přijímáním.
red

akce borovanského nazaretu
• kurzy v nazaretu
origami – skládání ozdob z papíru
V sobotu 5. 12. od 9 hodin
Místo konání: Nazaret Borovany
Cena: 200,- Kč (zahrnuje veškerý
materiál) Přihlášky nejpozději
3. 12., nazaretdilna@centrum.cz,
tel.: 736 711 253
• koncerty
adventní koncert vokální
skupiny X-tet
V neděli 6. 12. od 16 hodin
Místo konání: malovaný sál Borovanského kláštera, Borovany
Cena: 100,- Kč; 50,- Kč děti, handicapovaní
Vstupenky: předprodej online
www.cbsystem.cz, infocentrum Borovany, Nové Hrady, Trhové Sviny

• Novoroční benefiční koncert
Radka Žaluda
V sobotu 9. 1. od 16 hodin
Místo konání: husův sbor,
Palackého náměstí 1, České
Budějovice
Cena: 100,- Kč; 50,- Kč děti,
handicapovaní
Vstupenky: předprodej online
www.cbsystem.cz, infocentrum
Borovany, Nové Hrady, Trhové
Sviny
• adventní trhy nazaret
29. 11. adventní odpoledne od 14 h,
Borovany
6. 12. Klášter Nové Hrady od 10 h
12. 12. Adventní trh Nová Bystřice od 14 h
13. 12. Trhové Sviny od 8 - 16 h
14. - 19. 12. Radniční náměstí
Č. Budějovice, denně od 9 - 19 h
14. - 23. 12. Náměstí Přemysla
Otakara Č. Budějovice, denně od
10 - 20 h
Mh
zacheus v listopadu
Zveme vás do jihlavského klubu
pro volný čas Zacheus (Komenského 20) ve čtvrtek 26. listopadu
od 18 hodin. Téma: Jihozápad
USA (národní parky, cestopisné
promítání a vyprávění, dobrodruzi
Šenkýřovi).
Stálé akce:
Út 18 h – Hodinka nad Biblí
Út 10 h – Setkání onkologických
pacientů
Čt 18 h – Anonymní alkoholici
e-mail: frantisektichy@email.cz
Tel.: 736 265 817
Ft
Lásky nepromlčené
Náboženská obec Karlín a Dialog
na cestě ve spolupráci s Městskou
částí Praha 8 pořádají Setkání třetího věku. 24. listopadu od 15
hodin vystoupí publicista, divadelník a recitátor Mirek Kovářík
s pořadem Lásky nepromlčené.
Představí poetický recitál „osudových básní“. Neboli: Co mají společného Jiří Orten, Ivan Blatný,
Josef Kainar, Ivan Diviš a Václav
Hrabě...?
on

k článku „vyslání nových nemocničních kaplanů“ na str. 3: ses. Mirka
Mlýnková a br. jiří Chytil v kapli Milosrdného samaritána ve střešovické
vojenské nemocnici.
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Ve větě chybí dvojice písmen – vyberte je z nápovědy, ale pozor – jsou
v ní přeházené.

M..E ..á..VS..í NE.. Z ..H..O S..TA
NáPOVěDA:
Ní, TV, KR, Vě, TO, OJ, LO, OT
(Řešení z čísla 45: Chudá vdova)
jana krajčiříková

Pozvánka na seminář
Srdečně zveme na exegeticko-dogmatický seminář k vánočním textům na téma Magnificat (Lk 1,39
- 55), který se uskuteční ve středu 2. prosince od 9.30 hodin
v budově ÚÚR v Praze-Dejvicích (Wuchterlova 5).
Přihlášky zasílejte na adresu:
kristyna.mlynkova@ccsh.cz.
kM

V sobotu 10. října se v kapli sv. Václava Thomayerovy nemocnice
v Praze 4-Krči uskutečnila ekumenická bohoslužba. Sešli se zde již potřetí duchovní a věřící církví, kteří kapli pravidelně užívají. Vždy jednou
ročně se setkáváme v době kolem výročí otevření původních
Masarykových domovů, uprostřed nichž stála od počátku i tato kaple.
Bohoslužbu sloužili kazatel Josef Cepl (CASD), který se také zamýšlel
nad tématem migrace z pohledu křesťana a Bible, farářka Jindřiška
Buttová (CČSH), farář Petr Šleich (ŘKC) a Michal Balek, kaplan
Thomayerovy nemocnice. Společně jsme se modlili za nemocné, příbuzné a blízké nemocných, personál nemocnice a za všechny, kteří museli
opustit své domovy z důvodu války a násilí. Připomněli jsme si také, že i
když se nauky našich církví v něčem liší, máme toho více společného, než
toho, co by nás rozdělovalo. Děkujeme Bohu za toto setkání a za dobré
ekumenické vztahy mezi duchovními, kteří spolupracují s Thomayerovou
nemocnicí.

Michal Balek
„Návrat ke kořenům“, říká papež František o reformě
Po nikoliv malé reformě Římskokatolické církve volá papež František
a jeho hlas je velmi slyšet! Proměna Římskokatolické církve by se tak
neměla týkat pouze několika institucí. Mělo by jít o hlubokou transformaci, která by církev vrátila k jejím kořenům. Během návštěvy Florencie to
dne 10. listopadu řekl papež František. „Reformu nenaplní bůhvíkolikátý
plán na změnu struktur. Znamená to samo o sobě zakořenění v Kristu,
nechat se vést jeho Duchem,“ řekl posluchačům papež František. Papež
v neděli před věřícími na Svatopetrském náměstí prohlásil, že je odhodlán
pokračovat v reformách navzdory úniku citlivých finančních dokumentů
z Vatikánu, které poukazují na údajnou zpronevěru církevních fondů pro
chudé a nemocné. „Chci vás ujistit, že tato smutná skutečnost mě zcela
jistě neodradí od práce na reformě, která s pomocí mých spolupracovníků
a podpory vás všech postupuje,“ dodal papež.
Dle tiskového střediska ČBK
připravila Martina Viktorie kopecká

Objednejte si Český zápas
Týdeník Český zápas můžete i pro Vaše rodinné
příslušníky a přátele
(vč. starších čísel) objednat na e-mailu:
frantisek.brynych@ccsh.cz
Tel.: 220 398 117

Večeře v Emauzích
Národní galerie označuje „dílem
sezony“ Rubensovu Večeři v Emauzích. Obraz, unikátní zápůjčku
z galerie ve španělském Pradu,
můžete zhlédnout ve Šternberském
paláci v Praze až do 10. ledna 2016.
Petr Paul Rubens interpretoval
tento biblický příběh nevšedně –
s nádechem každodennosti.
red

Týdeník Církve československé husitské
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