Adventní dopis
Farního sboru evangelické církve v Horní Čermné
prosinec 2014
*

Na holých návrších otevřu vodní proudy,
uprostřed plání prameny vod,
poušť v jezero změním
a zemi vyprahlou ve vodní zřídla.
(Izajáš 41,18)
*

V onen den vytryskne pramen...
(Zachariáš 13,1)

Milí členové a přátelé
farního sboru evangelické církve v Čermné,
pro naši přípravu na vánoční svátky
nabízím přemýšlení o prameni.
Pomohlo by nám to uvědomit si, jak je Bůh blízko nebo daleko?
Pomohlo by nám ptát se po tom, co vychází od Boha?
Co je jedinečné?
Co vytrvalé?
Co očišťující?
Jak je vlastně Bůh při člověku a v člověku?
Také by nám mohlo být k užitku uvědomit si, v jakých místech
našeho života a v jaké krajině dovede Bůh své dílo začínat.
Na holých návrších – vyprávěli proroci.
V chlévě i za tmy – vypráví vánoční příběh.
Co budeme vyprávět my?
Být u pramene je možná podobné jako být u jeslí.
Objev, úžas, ztišení po dlouhé cestě.
Vlévání do života.
Přeji Vám pokojný advent a vánoční radost z Kristova narození.
A při tom myslím na to, kde a jak Vás zastihuje tento dopis a
jaká setkání máte před sebou.
Vyřizuji také pozdravení a pozvání od čermenského
staršovstva.
Váš farář Jakub Keller

Děti z nedělní školy připravují divadlo O králích a o Králi.
Chrámový sbor připravuje pod vedením Daniela Duška skladby
pro nešpory čtvrté adventní neděle a vánoční zpěvy pro Boží hod
vánoční.
Oznámení o všech setkáních bohoslužebných i katechetických
můžete najít také na našem webu.
Na začátku nového roku opět pomáháme organizovat v obci Horní
Čermná TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU, bude to v neděli 4.1. mezi
12.30 a 16.00. Výtěžek veřejné sbírky bude věnován na vybrané
projekty Charity ČR.
Po sbírce bude následovat od 17.00 TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT, na
který jsme pozvali nové trio těchto hudebníků:
Jan Keller – cello, Miroslav Nosek – kytara, Tomáš Reindl - tabla,
perkuse.
Vyřizuji Vám také poděkování za finanční podporu, kterou
poskytujete formou nedělních sbírek, mimořádných darů a
pravidelných salárů (převodem na účet nebo skrze pokladníka).
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7.12.2014

druhá neděle adventní
v 8.45 bohoslužby na faře
ve 14.00 bohoslužby v Horním Třešňovci
od 16.00 adventní koncert

14.12

třetí neděle adventní
bohoslužby v 8.45 na faře

21.12.

čtvrtá neděle adventní
v 8.45 bohoslužby s dětmi na faře
ve 14.00 bohoslužby v Horním Třešňovci
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

28.12.

neděle doby vánoční
v 8.45 bohoslužby na faře – host Filip Keller

31.12.

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

1.1. 2015

v 8.45 novoroční bohoslužby na faře

4.1.

neděle doby vánoční
v 8.45 bohoslužby v kostele
ve 14.00 bohoslužby v Horním Třešňovci
v 17.00 Tříkrálový koncert v kostele

