
 

***
Brány, zvedněte výše svá nadpraží, 

výše se zvedněte vchody věčné. 
Ať může vejít Král slávy. 

(Žalm 24,7)

***

Adventní dopis
Farního sboru evangelické církve v Horní Čermné

prosinec 2013

- Mohli bychom se potkat u vstupní brány?
- K čemu nás to zvete, pane faráři? U jaké brány? 
- V jednom starém textu z bible jsem objevil zmínku o 
branách, kterými vstupuje sám Bůh. „Brány, zvedněte výše...“ 
Kdybychom se u nich potkali, myslel jsem si, že bychom tam 
letos mohli oslavit Vánoce. 
- Jenomže ty brány, o kterých mluví žalm, přece byly v 
jeruzalémském chrámu a ten byl už dávno zbořen. 
Vaše pozvání, pane faráři, by mohlo způsobit pěkný zmatek, 
každý si půjde raději po svém. 
- Věřím, … že jsou brány, které nikdo nikdy nezboří. 
Věřím na Věčné vchody. Místa, kudy Bůh přichází do života 
a člověk je u toho. 
- … 
(rozhovor pojďte dopsat sami, mohl by vést i k vánočnímu 
tajemství)
 

Milí členové a přátelé evangelické církve v Čermné, 

jedním z cílů tohoto dopisu je vyřídit Vám přání do 
přicházejících dnů: 

Ať jsou to pro Vás svátky Božího navštívení.  

K tomu posíláme pozvání k bohoslužbám a společným setkáním. 
Jste zváni. 
Děti z nedělní školy připravují divadlo a písničky. 
Chrámový sbor připravuje pod vedením Daniela Duška mimo 
jiné skladbu Magnificat (autor L.Halmos) pro nešpory čtvrté 
adventní neděle a vánoční zpěvy v úpravě J.Churáčka pro Boží 
hod vánoční. Oznámení o všech setkáních bohoslužebných 
i katechetických  můžete najít také na našem webu. 



Vím, že pro některé z Vás není možné se na cestu do 
čermenského kostela z různých důvodů vypravit, proto bych Vás 
chtěl moc pozdravit – což je dalším cílem dopisu – a dát najevo, 
že o sobě víme. Nabízím setkání i v jiném čase, pokud   
i Vy k němu dáte podnět. (Mohli bychom v naznačeném rozhovoru 
pokračovat spolu podle toho, co Vy zrovna nesete    
a po čem se ptáte.) 

K oznámení je ještě TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA, kterou pomáháme 
organizovat v obci Horní Čermná. Letos bude v neděli 5.1. mezi 
12.30 a 16.00. Výtěžek veřejné sbírky bude věnován na vybrané 
projekty Charity ČR.
Po sbírce bude následovat od 18.00 TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT, 
na který jsme pozvali Klavírní trio z pražské konzervatoře 
(P. Mazancovou – housle, M.Ochmanovou – klavír, M.Kellera – 
violoncello.)

Jménem staršovstva dále vyřizuji poděkování za finanční 
podporu, která je teď čím dál tím potřebnější v souvislosti      
s odlukou církve od státu. Přispíváte formou pravidelných salárů 
(převodem na účet nebo skrze pokladníka), formou nedělních 
sbírek a mimořádných darů. 
Od nového roku jsme se rozhodli vyhlásit ještě novou sbírku  
na nutnou opravu varhan. První etapa opravy (36 000,-) bude 
realizována v dubnu 2014.  

za staršovstvo Váš farář Jakub Keller
***
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    22.12.          4. neděle adventní  
v 8.45 bohoslužby s dětmi 
v 18.00 adventní nešpory v kostele

    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 

   29.12.           neděle v oktávu vánočním   
v 8.45 bohoslužby na faře – host Petr Pivoňka

    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 

   5.1.                neděle v oktávu vánočním  
v 8.45 bohoslužby v kostele 
ve 14.00 bohoslužby v Horním Třešňovci
v 18.00 Tříkrálový koncert 
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