18.12.

4. adventní neděle - bohoslužby
na faře v 8.45 - zvěstování dětí a mládeže
v Horním Třešňovci ve 14.00
v kostele v 18.00 - adventní nešpory

25.12.

Boží hod vánoční - bohoslužby se sv. večeří Páně
v kostele v 8.45
v Horním Třešňovci ve 14.00

26.12.

Druhý svátek vánoční – bohoslužby se sv. večeří Páně
na faře v 8.45

30.-31.12.

program pro mládež na faře

31.12.

procházka od 14.00 a pak posezení na faře
bohoslužby na závěr roku na faře od 18.00

1.1.

novoroční bohoslužby na faře v 8.45

8.1.

bohoslužby v kostele v 8.45
vánoční koncert v kostele od 16.00

Adventní dopis
Farního sboru evangelické církve v Horní Čermné
prosinec 2011

1.

Ref.
2.

Ref.

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

3.

Ref.
4.

Ref.

Přijď, Spasiteli! Z našich pout/ jen ty nás můžeš vytrhnout,/
jha zbaven byl též Izrael,/ když k Bohu jeho nářek zněl./
Ať zní, ať zní, ať zní do všech stran, že Bůh se sklání v lásce k nám.
Přijď, vyžeň všechnu temnotu,/ buď sluncem našich životů./
Svým světlem sviť, kde vládne noc./ Slyš naše prosby o pomoc!/
Ať zní, ať zní, ať zní do všech stran, že Bůh se sklání v lásce k nám.
Přijď, zjev se v slávě jako Král,/ jenž kdysi lidem Zákon dal./
Přijď však i jako Mesiáš,/ náš dlouhý dlužní zápis smaž!/
Ať zní, ať zní, ať zní do všech stran, že Bůh se sklání v lásce k nám.
Přijď dát nám všem, jež trápí hřích,/ klíč ode dveří zavřených/
a vpusť nás ve své milosti/ do říše věčné radosti./
Ať zní, ať zní, ať zní do všech stran, že Bůh se sklání v lásce k nám.

***

Milí čermenští,
totiž Vy, kdo máte jakkoli vztah k čermenskému evangelickému
sboru,
pro letošní advent bych Vám rád nabídl písničku 669 ze
zpěvníku, který běžně používáme při bohoslužbách. Je na první
straně dopisu. Má velmi starou a krásnou melodii (z Francie z 15.
století). Má slova vyhlížející k tomu, který přijde. Původně latinská:
Veni, veni Emmanuel (z 9. století).
Mohli bychom se s tou písní sladit?
Ať už jste na tom hlasově a muzikantsky jakkoli, věřím, že k Vám
ta dávná melodie půjde dobře. Nebo si zkuste přivlastnit samotný
text, klidně i po malých částech. Ať už v těchto dnech prožíváte
cokoli, věřím, že Vám jeho obsah nebude cizí. Patrně stačí zachytit
i jen první slovo: Přijď.
Nabídka základní otevřenosti a důvěry ať Vás doprovází ke
dnům svátečním. Ať je vám bezpečím pro setkání, která prožijete.
Můžete text písně přijmout i jako večerní modlitbu,
nebudete v ní sami.
s přáním pokoje Váš farář Jakub Keller

***
Pokud někdo máte dojem, že na Vás zapomínáme, prosím Vás,
abyste nám o tom dali vědět. Tímto dopisem se také snažíme
pečovat o kontakty s Vámi. Můžete telefonovat nebo napsat na
farářovo číslo 737 642 886.
Znovu vyřizuji poděkování za finanční podporu, kterou svému
Farnímu sboru v Horní Čermné poskytujete - nebo se chystáte
poskytnout - formou nedělních sbírek, salárů a darů. Umožňujete
tím mnoho a patří Vám velký dík.

***
ADVENTNÍ KONCERT
v sobotu 10.12. od 17.00
pozvali jsme
Lanškrounský smíšený sbor
s Komorním pěveckým sborem KomoKrák
***
ADVENTNÍ NEŠPORY
čtvrtou adventní neděli 18.12. od 18.00 v kostele
bude zpívat náš chrámový sbor
pod vedením Daniela Duška
***
KONCERT VÁNOČNÍ HUDBY
8.1. od 16.00 v kostele
pozvali jsme
komorní soubor Musica per Quattro z Hradce Králové
a sopranistky Zuzanu Meierovou Genrtovou a Ivanu Portlovou
***
aktuální pozvání
můžete najít během celého roku na sborových stránkách
www.horni-cermna.evangnet.cz

***
Půjdeme s vámi; nebo slyšíme, že jest Bůh s vámi.
Zachariáš 8,23

