16.12.

3. adventní neděle
v 8.45 bohoslužby na faře
ve 14.00 bohoslužby v Horním Třešňovci
v 18.00 adventní nešpory v kostele

23.12.

4. neděle adventní
v 8.45 bohoslužby s dětmi

25.12.

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

26.12.

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

30.12.

neděle v oktávu vánočním
v 8.45 bohoslužby na faře – host Daniel Tomeš

31.12.

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

1.1.

v 8.45 novoroční bohoslužby na faře

6.1.

neděle Zjevení Páně
v 8.45 bohoslužby v kostele
ve 14.00 bohoslužby v Horním Třešňovci
v 16.00 Tříkrálový koncert v kostele

Adventní dopis
Farního sboru evangelické církve v Horní Čermné
prosinec 2012

...a dali se na cestu.
Mt 2,9

***
Jsme na cestě k vánočnímu příběhu.
Jak a kudy k němu dojdeme? V jakém stavu?
Jdeme z daleka? Sami? S někým?
Co můžeme cestou prožít?
Co musíme prožít?
Co si uvědomíme?
Co zůstane cestou skryto?
***
Možná už se tak stalo,
že jsme přijali ADVENT 2012 jako čas, kdy jsme na cestě.
Čas darovaný, čas vyhlížení, čas sebezpytu.,
Myslím na to, co Vás dovede k Božímu navštívení.
Myslím na to, co Vám dá zahlédnout vánoční Setkání nebe a země.
A upřímně Vám přeji
adventní tichou otevřenost pro naději
a vánoční radost ze Setkání, které přijde.
Váš farář Jakub Keller
***
Adresáti tohoto dopisu jste především proto, že spolutvoříte
čermenský evangelický sbor nebo k němu máte vztah a že je
dobré, když o sobě víme. Pokud je Vám znám někdo, na koho při
posílání sborových dopisů zapomínáme, budeme rádi za Vaši zprávu.
Adresáti tohoto dopisu jste ovšem i proto, že čermenský sbor
finančně podporujete a teď je příležitost Vám poděkovat.
Děkujeme za všechny Vaše nedělní sbírky, saláry a dary.
staršovstvo

***

CHRÁMOVÝ SBOR
připravuje pod vedením Daniela Duška ADVENTNÍ NEŠPORY na
třetí adventní neděli 16.12. od 18.00 v kostele. Zazní skladby: od
J.Schreiera - Kyrie z Missa pastoralis, J.S.Bach – dva chorály,
P.Eben – žalm, J.Kampanus Vodňanský – Rorando coeli.
Při svátečních bohoslužbách na BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ zazní od
J.Schreiera Moravská mše vánoční „Čuj, Miko, čuj“.
***

DĚTI Z NEDĚLNÍ ŠKOLY
připravují divadlo a písničky pro bohoslužby na čtvrtou adventní
neděli. Letošní hra se jmenuje „Rytířstvo nebeské, aneb o žebříku,
písničce a světlu v temnotách“.
***

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
v obci Horní Čermná bude v neděli 6.1. mezi 12.30 a 15.30, výtěžek
veřejné sbírky a dobrovolné vstupné na tříkrálovém koncertě
budou věnovány na vybrané projekty Charity ČR.
Na TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
jsme pozvali chrámový sbor z Dolní Čermné, který pod vedením
Pavla Vašíčka uvede od Jiřího Pavlici dílo „Missa brevis“.
***
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