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… a vrátnému kladl na srdce, aby bděl.
(Markovo evangelium 13,34)

Do svých adventních ztišení, naslouchání a zamyšlení
přijměte inspiraci jednoho vrátného (z podobenství Mk 13,34).
Co nám pro společenství církve Kristovy shromažďující se v
Čermné a v Třešňovci může nějaký vrátný nabídnout? Co může
nabídnout každé a každému z nás jednotlivě? Tuší snad něco o
tom, čím vším my procházíme? Posuďme sami.
Vrátný nám předně nabízí zvýšenou pozornost pro vchody,
vstupy, brány, závory, dveře i vrata. Jsou u našich domů,
kostelů a kostelíků. Jsou nejen pro nás. Jsou nejen k tomu,
abychom trefili my. Jsou potažmo u našich srdcí, uší a očí, aby ...
Aha, takže my nejsme nedobytná pevnost? Nejsme otroci
strachu? Nejsme nepřístupní? Vrátný nabízí službu. Bude bdít u
vchodů, které vedou k nám. A že se za nás bude během své služby
i modlit, je víc než pravděpodobné. U kterých dveří bychom ho
letos v adventu potřebovali? Kudy se k nám dostane slovo o
naději, až přijde? Posuďme sami.
Nabídka druhá. Vrátný zvyšuje naši pozornost pro ten okamžik,
kdy je potřeba otevřít. Kdy bude jasno, že teď je ta chvíle. Teď
vstanu a otevřu. Půjdu. Proberu se. Přijmu. Budu opravdu
naslouchat. Budu se opravdu dívat. Pozor na tu pravou chvíli, kdy
je třeba otevřít. Bylo by hloupé, kdybychom ji prospali. Může se
nám stát při vzácném potkání, při rozhovoru. Může se nám stát
při zpívání, když budeme v kostele nebo i v samotě. Může se nám
stát i za tmy, v kteroukoli denní i noční dobu. Posuďme sami.
Nabídka třetí. Vrátný nám doporučuje všechnu pozornost teď
zaměřit k tomu, který přichází. Bůh se vrací. Vstupuje nám nově
do života. Bůh bude s námi. To chceme slavit spolu. Už brzy.
farář Jakub Keller

Milé sestry, milí bratři,
vážení přátelé Farního sboru ČCE v Horní Čermné,
přijměte, prosím, tuto informaci jako dobrou zprávu doplňující adventní
dopis o tom, že se i s vaší pomocí mohly naše varhany opět rozeznít v plné
kráse a budou znít ke slávě Božího narození i o letošních Vánocích.
Varhany jsou složitý hudební nástroj, který vyžaduje pravidelnou
údržbu, ladění a čas od času rovněž opravy. Na jaře letošního roku byla
taková oprava varhan v našem kostele úspěšně dokončena. Bylo k ní
přikročeno po důkladné odborné prohlídce a analýze stávajícího stavu, kdy
bylo zjištěno, že varhanní stroj z roku 1915 vyžaduje finančně náročnější
opravu většího rozsahu.
Práce na opravě varhanního stroje byly rozvrženy do tří etap.
Opravu provedla firma Poukar a Eliáš, která se již od svého založení
specializuje na restaurování historických nástrojů, generální opravy,
rekonstrukce a běžné opravy varhan všech systémů.
V roce 2014 byla otevřena dobrovolná sbírka a v témže roce
započala i první etapa oprav s rozpočtem ve výši 36 000 Kč. Podařilo se
získat grant z Pardubického kraje z Programu podpory stavební obnovy a
restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového
charakteru ve výši 20 000 Kč. Ze sbírky bylo na tuto etapu použito 16 000
Kč. Během první etapy byly opraveny pedálové rejstříky, vzdušnice a
rejstřík Dublet.
Druhá etapa pokračovala v roce 2015 a rozpočet ve výši 46 000 Kč
byl uhrazen se sbírky. Opraven byl II. manuál a také hrací stůl.
Třetí plánovaná etapa proběhla na jaře letošního roku. Rozpočet ve výši
76 000 Kč byl uhrazen ze sbírky. Práce byly zaměřeny na I. manuál, což
představovalo mj. i provedení kompletní regulace chodu ovládací traktury
varhan, intonačního vyrovnání a sladění celého nástroje.
Třetí a taky poslední etapa opravy varhanního stroje byla úspěšně
ukončena 24. 5. 2017. Od vyhlášení sbírky v roce 2014 bylo vybráno
159 010 Kč. Na sbírku přispěli jak členové farního sboru ČCE v Horní
Čermné, tak i další dárci. Sbírku podpořily také peníze vybrané při
benefičních koncertech.
Za všechny dary srdečně děkujeme a těšíme se na setkání s vámi při
poslechu varhanní hudby v našem kostele nejen o nadcházejícím adventu a
Vánocích, ale i při dalších bohoslužbách a setkáních.
Daniel Dušek jménem staršovstva FS ČCE v Horní Čermné

17.12.

třetí neděle adventní
v 8.45 bohoslužby s dětmi na faře
ve 14.00 bohoslužby v Horním Třešňovci
v 18.00 adventní nešpory v kostele
s chrámovým sborem pod vedením Daniela Duška

24.12.

čtvrtá neděle adventní
v 8.45 bohoslužby na faře

25.12.

Boží hod vánoční
v 8.45 v kostele
sv. Večeře Páně
Druhý svátek vánoční
v 8.45 na faře
sv. Večeře Páně
farář Daniel Tomeš

26.12.

31.12.

v 8.45 bohoslužby na faře
farář Filip Keller
od 14.00 procházka
od 18.00 bohoslužby na závěr roku na faře

1.1. 2018

v 8.45 novoroční bohoslužby na faře
sv. Večeře Páně

6.1.

Tříkrálová sbírka – Charita
v 17.00 Tříkrálový koncert v kostele
Smíšený pěvecký sbor Collegium Vocale Olomouc "Tři králové" - české a moravské vánoční písně a koledy
neděle Křtu Páně
v 8.45 na faře a ve 14.00 v Horním Třešňovci

7.1.

