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Noc ke konci se kloní
a blízko je svit dne.

(EZ 277)

čekáme,
co by nám zaznělo osobně,
co je pro nás oslovující,
co je spojující.
K tomu ještě vyhlížíme, kdy se temnota bude chýlit ke konci.
Daří se to? Jsme na to sami?
Můžeme v tom být jeden druhému pomocí?
Donesla se nám zpráva o tom, že Bůh si s námi začíná
a že je prý dobrý čas si toho všímat.
Nechceme si tu zprávu nechat pro sebe, protože víme,
že může hodně znamenat.
Jenomže máme letos nejistotu kolem toho slova „nám“
a „s námi“. Tušíme, že se asi zachvěje hlas tomu, kdo
z betlémského příběhu bude číst zmínku o hostinských,
kteří poutníky v nouzi nepřijali.
Co s tím?
Chvění se nevyhneme. Ale nebojte se.
Z betlémského příběhu by se dalo postřehnout, že Boží
příchod nezruší ani zavřené dveře.
Dalo by se postřehnout, že i noc je na něj krátká.
Boží příchod je blízko.
Je osobní. Je oslovující. Je spojující.
Nebojte se.
Vyřizuji vám také pozdravení od čermenského staršovstva,
nabízím setkání a přeji radost.
Váš farář Jakub Keller

Co chystáme?
− Děti z nedělní školy připravují na čtvrtou adventní neděli
divadlo „Do Betléma“, které je inspirováno Kouzelným
kalendářem Josteina Gaardera.
− Chrámový sbor připravuje pod vedením Daniela Duška
skladby pro adventní nešpory a vánoční zpěvy pro Boží hod
vánoční.
− V neděli 27.12. bude v kostele vánoční koncert skupiny
Gema ze Sopotnice.
− Na začátku nového roku opět pomáháme organizovat
v
obci Horní Čermná TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU, bude
v
neděli 9.1. 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 chrámových sborů Dolní a Horní Čermné pod
vedením Pavla Vašíčka a Daniela Duška s průvodním slovem
Josefa Roušara a Jakuba Kellera.
Oznámení o všech setkáních bohoslužebných i katechetických
můžete najít také na našem webu.
Vyřizuji Vám také poděkování za finanční podporu, kterou
poskytujete formou nedělních sbírek, mimořádných darů a
pravidelných salárů (převodem na účet nebo skrze pokladníka).
Pomáháte tím zajišťovat běžný vzácný provoz života sboru
i mimořádné výlohy (nyní opravu varhan a střechy kostela).
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13.12

třetí neděle adventní
bohoslužby v 8.45 na faře s konfirmandy

20.12.

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

27.12.

neděle doby vánoční
v 8.45 bohoslužby na faře – host Jiřina Kačenová

31.12.

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

1.1. 2016

v 8.45 novoroční bohoslužby na faře
se sv. večeří Páně

3.1.

neděle doby vánoční
v 8.45 bohoslužby v kostele
ve 14.00 bohoslužby v Horním Třešňovci

9.1.

v 17.00 Tříkrálový koncert v kostele

