14.12
16.12
23.12.

Roráty 6.00 - 6.30 v kostele
adventní zpěvy se čtením z bible
třetí neděle adventní
8.45 bohoslužby na faře s Michalem Brandou
čtvrtá neděle adventní
v 8.45 bohoslužby s dětmi na faře
v 16.00 adventní nešpory v kostele
s chrámovým sborem pod vedením Daniela Duška

25.12.

Boží hod vánoční
v 8.45 v kostele
sv. Večeře Páně

26.12.

Druhý svátek vánoční
v 8.45 na faře
sv. Večeře Páně

30.12.

neděle v oktávu vánočním
v 8.45 bohoslužby na faře s Kamilem Vystavělem

31.12.

od 14.00 procházka s následným posezením na faře
od 18.00 bohoslužby na závěr roku na faře

1.1. 2019

v 8.45 novoroční bohoslužby na faře s Pavlem Pokorným
sv. Večeře Páně

6.1.

neděle Zjevení Páně
8.45 bohoslužby
ve 14.00 v Horním Třešňovci
Tříkrálová sbírka – Charita
v 17.00 tříkrálový koncert v kostele
Slávek Klecandr a Jiří Smrž

Adventní dopis
Farního sboru Českobratrské církve evangelické
v Horní Čermné
Horní Čermná 2, 561 56; tel: 465 393 534, 737642886
číslo účtu 128752017/0300
horni-cermna@evangnet.cz www.horni-cermna.evangnet.cz

prosinec 2018
A tehdy uzří Syna člověka přicházet
v oblaku s mocí a velikou slávou.
Když se toto začne dít,
napřimte se a zvedněte hlavy,
neboť vaše vykoupení je blízko.
Buďte bdělí a proste v každý čas.
Lk 21,27-28+36

Milí členové a přátelé čermenského evangelického sboru,
v adventu přijměme pozvání Evangelia
k přímému pohledu a ke zvednutí hlavy.
Jakkoli je zvěstování Božího příchodu vždy nějak zasazeno do
souvislosti lidských malérů, pro které kdekdo přirozeně klopí zrak
a sklání hlavu.
Jakkoli je přirozené odvracet tvář při setkání s hrubostí,
s ponižováním, s pýchou, s opakovaným lhaním.
Jakkoli bývá člověk schoulen ve svých vlastních úzkostech, když se
stále nemění, co by se měnit mělo.
Jakkoli člověk prožívá tíhu toho, co na něm leží…
zkusme zaslechnout pozvání k úplně jinému pohybu.
Napřimte se a zvedněte hlavy.
Očekávejte příchod Syna člověka tam, kde jste, s nadějí
na vysvobozující potkání. Vaše vykoupení je blízko.
Boží láska se vydává tak daleko, že si staví příbytek mezi lidmi.
Rozhodla se dát najevo, že pokoj, přátelství a odpuštění není jen
sen. Chystá se být právě tam, kde skutečně jste. Nechte se vyrušit.
Jaké to je, být zpříma, tváří v tvář?
Jaké je pozdvižení hlavy kvůli pohledu do očí těch, se kterými jste?
Je tohle způsob, jak vítat Boží příchod do světa?
Co kdybychom alespoň na čas místo sousloví „skloníme se k
modlitbě“ používali „napřimte se a zvedněte hlavy“?
Mohl by takový neobvyklý postoj odrážet i neobvyklou a nadějí
prozářenou komunikaci, výhled k příchodu vykoupení?

Napřimte se a zvedněte hlavy.
A buďte bdělí.
Buďte vnitřně vzpřímení, pokojně soustředění na pohledy do očí,
připravení na růst ve vzájemné lásce.
Buďte bdělí v očekávání Kristova příchodu mezi vás, tam, kde jste,
kde se potkáváte, navštěvujete, svěřujete, zpovídáte, sdílíte
a náruč jeden pro druhého máte.
A proste v každý čas.
Ať máte sílu.
Všechen čas netřeba kvůli tomu trávit v kostele - do kostelů se
k modlitbě vracejte, jak jen to půjde – ale v každý čas buďte
otevřeni tomu, který přichází. Učiňte ze svých životů chrám, do
kterého znovu přichází Bůh sám. Je blízko.
„Hle stojím u dveří a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi,
vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.“ Zj 3,20
farář Jakub Keller
Vyřizuji vám i od staršovstva upřímné pozvání k setkáním
svátečním i všedním, pravidelným i mimořádným, společným
i individuálním, v kostele, na faře, ve škole, i na cestách.
Vězte, že farář bude mít studijní volno od 1.2 do 30.4. 2019.
Většina aktivit se bude konat i v jeho nepřítomnosti.
V případě potřeby se obracejte na kurátora Jana Cardu,
na presbytery a na lanškrounského faráře Daniela Tomeše.
A přijměte poděkování za vaši finanční podporu, kterou
poskytujete formou nedělních sbírek, mimořádných darů (např.
na střechu kostela) a formou saláru, který mnozí zvyšujete
a platíte pravidelně. Pomáháte tím zajišťovat všechny služby
sboru i běžný provoz a mimořádné výdaje.

