
 

Předpokládáme, že bude možné se potkat ve sváteční dny v kostele takto:

13.12 třetí neděle adventní 
8.45 bohoslužby v kostele 
10.00 bohoslužby v kostele 

20.12. čtvrtá neděle adventní
v 8.45 bohoslužby s dětmi v kostele
v 18.00 nešporní bohoslužby v kostele  

25.12.  Boží hod vánoční
v 8.45 bohoslužby v kostele se sv. Večeří Páně
v 10.00 bohoslužby v kostele se sv. Večeří Páně

26.12.  Druhý svátek vánoční 
v 8.45 bohoslužby v kostele se sv. Večeří Páně

27.12. 1. neděle po Narození Páně 
v 8.45 bohoslužby v kostele

31.12. od 14.00 procházka a od 15h krátká bohoslužba venku
pro upřesnění volejte na faru 

1.1. 2021 v 8.45 novoroční bohoslužby na faře 
sv. Večeře Páně

Tříkrálová sbírka bude v Horní Čermné 9.1.2021.

Případné změny zjistíte na webu nebo telefonátem na faru.

Adventní dopis

Farního sboru Českobratrské církve evangelické
v Horní Čermné

prosinec 2020

Vaše lampy ať hoří.
(Lk 12,35)



Milí přátelé a všichni blízcí čermenskému společenství církve, 

na začátku letošního zvláštního adventu si jedna žena řekla: 
Nakoupím hodně svíček a budu svítit. Svěřila mi to zrovna ve chvíli, 
kdy jsem přemýšlel o tématech pro letošní advent. 
Každý advent nám může přinést a nově rozeznít určité téma, 
podnět, otázku. I vy už asi něco z toho máte a víc o tom teď 
přemýšlíte. Jaké je vaše téma, otázka, adventní podnět? 
Po slovech té ženy ve mně něco bliklo a naskočila mi věta 
z Evangelia podle Lukáše, kterou vám tímto dopisem rád nabízím: 

Vaše lampy ať hoří. 
Lampy máte. Zdroje světla. 
Máte ty vnější rozestavěné na stole, ty rozvěšené, možná jste je 
nově nakoupili, možná jste oprášili loňské. 
A máte i lampy vnitřní, ty jsou ještě víc vaše, jsou ve vás. Jsou vám 
darované. Patří k vám bytostně. Můžete k nim teď být pozorní? 
Vaše lampy. Jak je vnímáte u sebe? Díky komu? Pro koho? 
Ať hoří. Ať můžete znovu uvěřit, že Bůh v tomto světě spoléhá 
na vás. U každé a každého. Ve vaší samotě. Ve skromnosti. 
V setkáních, která jsou tak vzácná. V modlitbě. V tichu. 

K úžasu nad lampami i k vaší péči o ně přijměte kousek modlitby, 
kterou si napsala Holanďanka Etty Hillesum jednoho nedělního rána
v červenci roku 1942: 
Pomohu ti, Bože, abych tě v sobě nezhasila, ale nemohu ti nic 
zaručit předem. Avšak jedna věc je mi stále jasnější: ne ty můžeš 
pomáhat nám, ale my můžeme pomáhat tobě, a když to budeme 
dělat, pomůžeme sami sobě. To je všechno, co lze v dnešní době 
zachránit, a také jediné, na čem záleží: kousek tebe v nás, můj Bože.

Přeji tichou Radost z očekávané vánoční zvěsti. 
Ve vás a mezi vámi se rodí ten, kdo přichází ze Světla. 

Jakub Keller    

Pane,
letos do našich životů zasáhl dosud neznámý vir a úplně je změnil. 
Už od jara stále něco očekáváme: otevření škol, obchodů, kostelů, 
divadel, možnost cestování…..
Prosíme o lásku a milost do našich srdcí, ať se dokážeme těšit 
z očekávání Tvého syna.
A radost z jeho narození ať naplní naše duše klidem a mírem, 
jenž je tu pro celou zemi. Amen.

Hana Šilarová      

S koncem kalendářního roku se staršovstvem čermenského sboru 
děkujeme za všechna znamení spolubytí, za podporu přijatou 
i darovanou, za vzácné pohledy do očí, za slova svěřená s důvěrou, 
za setkání, která být mohla, za společný hlad a žízeň po setkáních, 
která jsme museli oželet, za každou neděli, kdy mohly být společné 
bohoslužby, za návštěvy a rozhovory, za vzkazy na dálku. 
Rádi bychom, abyste věděli, že na vás myslíme a že nás můžete 
požádat i o domluvu návštěvy faráře nebo telefonický rozhovor. 

Co se finanční oblasti týče, děkujeme letos zvlášť za každé přispění 
k tomu, že má čermenská fara novou střechu, ale i za každý salár, 
za každý dar a podporu nedělních sbírek, včetně těch, které 
pomáhají charitativním a diakonickým projektům. 

S plánováním za současných podmínek nespěcháme, ale rádi vás 
časem pozveme na odloženou besedu s Petrem Šilarem o Tchaj-
wanu, s Mikulášem Vymětalem o menšinách, možná i na odložený 
výlet do Čičova. Pokud můžete, tak sledujte webové stránky sboru, 
kde bývají aktuální pozvánky i dlouhodobější informace. 
Jedno těšení na delší dobu dopředu si dopřát můžeme – příští 
Vánoce budeme mít v ruce nový evangelický zpěvník. Halelujah. 
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