Jan sám nebyl tím světlem,
ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví.
Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka.
To přicházelo do světa.
(Janovo evangelium 1,8-9)

Adventní dopis
Farního sboru evangelické církve
v Horní Čermné
prosinec 2009

Milí přátelé,
co se Vám rýmuje s Boží blízkostí?
Když jdou k sobě dvě různá slova, je to rým. Zní to pak dobře, libě.
Co když jsou to dvě různé zkušenosti? Mohou se rýmovat? Mohou
znít dobře a libě vedle sebe?
Jakou máte zkušenost s adventem? Nemusí se nutně rýmovat
s novým začátkem a s otevřením dveří. Ale může. A vánoční doba
se nemusí každému nutně rýmovat s tichou radostí a svátečním
potkáním. Ale může. Těžko říct, na čem to vlastně záleží. Zkoušíme
na to přijít, je to pro nás důležité.
Ty nejdůležitější věci nelze naplánovat.
Ty nejdůležitější věci nevtrhnou do našeho života násilně.
Vyhlížíme je. Čekáme s důvěrou a s odvahou - také se tomu říká
víra.
Něco už se k nám doneslo: z Boží strany je pro nás - podle všeho připraveno víc než dost. Říkejme tomu souhrnně třeba Boží pokoj
nebo Boží blízkost. Už je na cestě.
Ať Vám Boží blízkost vlévá naději do každého Vašeho dne.
Ať přináší pravou sílu a moudrost pro Vaše slova i činy.
Ať Vám zní dobře a libě tam, kde jste, i tam, kam půjdete.

Váš farář Jakub Keller

ADVENTNÍ ROZHOVORY
Obrátil jsem se s otázkami na několik lidí Vám více nebo méně známých
a nabízím Vám jejich odpovědi. Budete-li chtít můžete na ně sami
navazovat. jk

Marta Brábníková

Jak je to dlouho, co připravujete do kostela adventní věnec?
Je to už skoro 40 let, co je dělám. První věnec dělala Lída Cardová,
manželka Petra Cardy. Po jejich odstěhování mě požádala paní farářová
Cardová, jestli bych nebyla ochotná udělat věnec. A od té doby je
připravuji já.

Daniel Dušek

Jak se letos připravuje náš chrámový sbor?
Jako každou podzimní sezónu už od konce září nacvičujeme na advent
a Vánoce. Na rozdíl od loňského roku, kdy byl náš adventně vánoční
repertoár zaměřen téměř výhradně na skladby A. V. Michny z Otradovic,
letos bude výběr různorodější, i když ve většině u tvorby starých
českých mistrů zůstaneme. Při liturgii zazní mj. Christus nobis natus est
od J. Segera.
Jak vnímáš rozdíl mezi adventním a vánočním časem?
Rozdíl vnímám intenzivně. Vadí mně, když pod vlivem konzumu splývají
Vánoce s adventním časem v jednu divokou kaši, která končí
24. prosincem a pak je po všem. Jsou to dvě části liturgického roku
a i když jsou spolu úzce spjaty a na sebe navazují, každá má jiné
poselství a symboliku. To s sebou nese i odlišné niterné naladění
i atmosféru v přírodě. Advent a zejména jeho závěr bych osobně
charakterizoval jako rozechvění duše, protože „Pán je blízko“, duše,
která se „navrací v Eden“, jak poeticky vyjádřil básník Jakub Deml.
Vánoce přicházející tiše se soumrakem Štědrého večera přináší
zklidnění, zklidnění vnitřní i celého vesmíru, stromy stojí ve své modlitbě
s pažemi vztyčenými k nebi a to je plné andělských křídel…….

Pavlína Hajzlerová

Píšeš pravidelně do novin. Co jsou pro tebe Dobré zprávy?
Dobré zprávy jsou pro mě takové, které dělají radost mně i ostatním
lidem. Krom radosti do mého života dobré zprávy přináší nové poznání,
naději, optimismus a chuť zkoušet nové věci. Ale jak se říká: „Všechno
zlé je pro něco dobré,“ takže některé špatné zprávy mohou být
v konečném důsledku dobré.

Vladimír Hejl

Kam pravděpodobně povede poslední letošní cesta? Co je to
silvestrovská procházka?
Již po několik let se na silvestra odpoledne, pokud to počasí dovolí,
vydáváme na procházku po našem okolí. Je to výlet zcela nenáročný,
který mohou zdolat účastníci všech věkových kategorií. V případě
horších povětrnostních podmínek bývá možné procházku kdykoliv ukončit
a vrátit se domů. Procházka začíná a končí u naší fary. Po skončení se
účastníci scházejí na besedě při čaji, kávě příp. jiných nápojích
a vánočním pečivu podle počtu zúčastněných buď v bytě rodiny faráře
a nebo ve sborové místnosti. Odpoledne je zakončeno podvečerní
bohoslužbou.
V letošním roce samozřejmě také počítáme s odpolední vycházkou, ale
protože se v předpovědi počasí ještě konec roku neobjevuje, trasa
procházky ještě není stanovena a bude domluvena před vánočními svátky.
Jisté už je, že se sejdeme u fary v 14:00 hod, trasa povede nedaleko
kolem středu obce a bude trvat max. 2,5 hod v délce max 8 km.

Radek Jindra

Jak dojde k tomu, že děti na 4. adventní neděli hrají vánoční hru?
Vánoční hra je dlouhodobá tradice, která je nosná. Děti si, myslím,
období nácviku a příprav hry užívají, a protože je s nimi radost pracovat,
vždycky se dá dohromady i nezbytný organizační tým dospělých. No,
a pak už to má spád - zkoušky, nácvik písniček, rekvizity, generálka... a je
tu čtvrtá adventní neděle se svojí skvělou atmosférou.

Lenka Kohlová, Alena Schindlerová,
Martina Johanová, Petr Marek

Mládež tradičně vede dopolední bohoslužby 4. adventní neděle.
Kolikrát do roka byste takovou příležitost chtěli mít?
Jednou stačí, protože to je výjimečná a sváteční událost. Možná by bylo
zajímavé připravit někdy něco na velikonoce.
Jak probíhá vaše příprava?
V posledních letech je to příprava spíše individuální. Čtení z bible,
připravování modliteb, někdy příprava vánočních písní. (Lenka)
Já většinou mívám přímluvnou modlitbu, kterou hodně vymýšlím společně
se zpěvníkem Svítá, odkud z písniček vybírám verše. (Alena)
Kam obvykle chodíváte na „půlnoční“?
Do Lanškrouna na rockovou nebo jinou. (Alena)
Ale ráda bych někdy šla k nám do kostela. (Lenka)

Monika Polanská

Co vidíš v dětských očích, když se s dětmi začnou připravovat
vánoční hry?
Na dětech, hlavně těch malých, se kterými pracuji na nedělní škole, se mi
líbí, že jsou upřímné, na nic si nehrají. Když začínáme mluvit o tom, že se
budou rozdávat básničky či pásmo, lze v jejich očích pozorovat napětí
a očekávání, co to bude a zda se na ně i letos dostane. Po rozdání básní
se uvolní, opadává nervozita, září z nich spokojenost a jakási hrdost.
S nadšením pak předvádí to, co se v krátkém čase naučily.

Hana Šilarová

Na které adventní a vánoční písně z evangelického zpěvníku se těšíš?
Z adventních písní mám nejraději: Aj čas vzácný přišel (261).
Z vánočních mám problém říci, která je ta nejoblíbenější. Mám je ráda
téměř všechny. Ale mám-li přece jen vybrat, pak je to: Ó ty radostný
čase vánoční (299) – tu jsem uměla nazpaměť už jako malá (maminka si ji
zpívala) a šířila s ní „ekuménu“ mezi katolíky, když oni zpívali koledy
(ty se u nás moc nezpívaly), tak přidala tu svou. Pak si dovolím mezi
nejoblíbenější v dospělejším věku uvést: Slyš jaká to libá píseň (297).

ADVENTNÍ MYŠLENKY
Karl Rahner
z knihy Slova do mlčení
Hle, je zase advent církevního roku, můj Bože. Zase se
modlíme modlitby touhy a očekávání, písně naděje a zaslíbení.
A vždy znovu se soustřeďuje všechna nouze a všechna touha
a čekání plné důvěry do slova: Přijď! Jak zvláštní modlení: Tys
přece již přišel a rozložil jsi svůj stan mezi námi, sdílel jsi náš
život s jeho malými radostmi, s jeho dlouhým všedním dnem a jeho
trpkým koncem. Mohli jsme Tě svým „přijď“ pozvat k něčemu víc
než k tomu? Mohl jsi svým příchodem k nám přijít blíže než tím,
že jsi tak velice vešel do našich obyčejných každodenností, že Tě
skoro už nemůžeme odlišit od jiných lidí, Bože, který jsi se nazval
Synem člověka? A přece se modlíme: Přijď. A přece nám toto
slovo vychází tak ze srdce, jako kdysi patriarchům, králům
a prorokům, kteří Tvůj den zahlédli jen z dálky a jemu žehnali. …
Říká se, že opět přijdeš. To je pravda. To však není vlastně
žádné „opět“, poněvadž jsi nás ve svém lidském bytí, které jsi
navěky přijal, nikdy neopustil. Pouze musí být vždy zjevnější, že jsi
vskutku přišel, že nyní je již srdce věcí proměněno, poněvadž jsi je
přijal do svého srdce. Jen stále více musíš přicházet, jen musí být
stále zjevnější, co se událo již v základě všech bytostí, stále více
se musí v sobě stravovat faleš zdání, jakoby konečnost nebyla
osvobozena tím, že jsi ji přijal za svůj život.
Hle, Ty přicházíš. To není žádná minulost, ani budoucnost,
nýbrž přítomnost, která sama sebe naplňuje. Ještě stále trvá ta
jediná hodina Tvého přicházení, a až bude u konce, pak i my
zakusíme, že jsi vskutku přišel. Dej mi, Bože, který máš přijít, žít
v této hodině Tvého příchodu, abych žil v Tobě. Amen.

****************************************************
OTEVŘENÉ
SETKÁNÍ
NA EVANGELICKÉ FAŘE
v úterý
8.12.2009
od 19.15
Rozhovor
s
JOSEFEM ROUŠAREM
novým dolnočermenským farářem
****************************************************
KONCERT
V KOSTELE V HORNÍ ČERMNÉ
v sobotu
12.12.2009 od 18 hodin
na konci prvního dne židovského svátku Chanuka
a v předvečer třetí adventní neděle
TRANSITUS IRREGULARIS
Nina Marinová – housle
Miroslav Nosek – kytara
Filip Dvořák – cembalo
Jan Keller – violoncello
****************************************************

POZVÁNÍ
20.12. 8.45

zvěstování dětí a mládeže

bohoslužby na faře

14.00 bohoslužby

v Horním Třešňovci

18.00 ADVENTNÍ NEŠPORY
místní chrámový sbor

v kostele

25.12. 8.45

bohoslužby s Večeří Páně
v kostele

HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ

14.00 bohoslužby s Večeří Páně
v Horním Třešňovci

HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ

26.12. 8.45

bohoslužby s Večeří Páně
na faře

27.12. 8.45

nedělní bohoslužby na faře

31.12. 14.00 procházka

DRUHÝ SVÁTEK
VÁNOČNÍ
a pak posezení na faře

18.00 bohoslužby na závěr roku

na faře

1.1.

8.45

novoroční bohoslužby s
Večeří Páně

na faře

3.1.

8.45

nedělní bohoslužby ve
vánočním období

v kostele

Pro všechna shromáždění Vám nabízíme pomoc s dopravou.
(tel.: 737642886)
Chceme Vám také poděkovat za finanční podporu, kterou Farnímu
sboru v Horní Čermné poskytujete (nebo se chystáte poskytnout)
formou nedělních sbírek, salárů a darů.
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Horní Čermné
Horní Čermná 2, 561 56; tel: 465 393 534
číslo účtu pro dárce: IPB 128752017/0300
e-mail: horni-cermna@evangnet.cz www.horni-cermna.evangnet.cz

