
Zveme vás k plánovaným setkáním v kostele 
a rádi domluvíme i jiné „neplánované“, budete-li chtít

10.12. Roráty 6.00 - 6.30 v kostele
adventní zpěvy se čtením z bible a ztišením

12.12 třetí neděle adventní 
8.45 bohoslužby v kostele s Michalem Brandou

14.12. adventní kavárnička v 9.30  na faře
19.12. čtvrtá neděle adventní

v 8.45 - bohoslužby se zvěstováním dětí v kostele
- chystáme originální scénu „Nebe a země na dotek“

 v 18.00 - adventní nešporní bohoslužby v kostele  
- s účastí chrámového sboru

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

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

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 se sv. Večeří Páně
se synodním seniorem Pavlem Pokorným

2.1. v 8.45 bohoslužby 2. neděle po Narození Páně

8.1. Tříkrálová sbírka v obci Horní Čermná
Tříkrálový koncert v kostele od 18.00
V podání rodiny Kolařovy zazní vánoční vokální 
a varhanní kompozice českých a světových autorů

Případné změny zjistíte na webu nebo telefonátem na faru.

(autorkou obrázku na titulní straně je Hana Voříšková)

Adventní dopis

Farního sboru Českobratrské církve evangelické
v Horní Čermné
prosinec 2021

K tobě, Hospodine, pozvedám svou duši.
Žalm 25,1



Milí přátelé a blízcí čermenskému farnímu sboru, do adventních dnů
vám nabízím k meditaci a k rozhovorům jednu větu z 25. žalmu:

K tobě, Hospodine, pozvedám svou duši.
Máte nějakou představu o tom, jak se pozvedá duše? Co je to za

pohyb? Co mu přeje, co mu brání, co ho podporuje, co ho
komplikuje?

Snad najdeme brzy nějakou příležitost, kdy bychom o tom
spolu mluvili. Teď jen dopisem vám svěřené tušení:

Když člověk pozvedá duši - ať už pokojnou nebo
vystrašenou, zemdlenou, znavenou, zmrzlou,

odpočívající, bolavou, opuštěnou (jakou
ještě máte?) - hodně záleží na tom,

ke komu ji pozvedáme a co jí
jde naproti, jaký je

skrytý důvod.
Ve vánočních dnech

 budeme slavit pohyb,
 který jde takto:

K tobě
člověče
sesílám
svého
Syna.

Opačný pohyb,
než pohyb naší duše?

Protipohyb? Pojďme jej slavit.
Bůh sestoupil v Kristu a sestupuje až k nám,

až tam, kde se člověk sám třeba ani zvednout nemůže.
‚Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování‘ je shůry,

sestupuje od Otce nebeských světel. Jk 1,17

Spolu  se  staršovstvem  čermenského  sboru  vás  rádi  zveme
k  bohoslužbám. Rozhodli jsme se, že je budeme i v zimě většinou
slavit v čermenském kostele. Snad je to pro vás přijatelné. Od druhé
adventní neděle začínáme užívat nový evangelický zpěvník a s ním
například i lehce opravené znění Apoštolského vyznání víry. 
Nabízíme  vám  i  setkání  katechetická  pro  různé  věkové  skupiny,
přípravu  ke  svátostem,  návštěvy  a  doprovázení  v  osobních
rozhovorech. Nabízíme také pomoc s dopravou pro vás, kdo byste ji
uvítali.  Pokud  byste  si  přáli  domluvit  návštěvu,  slavení  domácí
bohoslužby u vás doma nebo v menším počtu na faře, dejte nám
o tom, prosíme, vědět.  
Většinu aktuálních pozvání a zpráv najdete i na webu  www.horni-
cermna.evangnet.cz.  Pro  zimní  večery  vám  třeba  přijde  vhod
poslech  vydařeného  rozhlasového  seriálu  „Příběhy  z  Čermné“
https://pardubice.rozhlas.cz/pribehy-z-cermne-8625133,  nebo
odkazy na webu ČCE https://e-cirkev.cz/.
Děkujeme vám,  kdo  nesete  finanční  odpovědnost  za  život  sboru
a  zaplatili  jste  letos  svůj  příspěvek.  Chystáme  se  v  příštím  roce
opravit  schody  ke  kostelu,  dokončit  výměnu  krytiny  na  římsách
a  pod věží  kostela,  pokračovat  v  opravě  nátěru  kostelních  oken.
Náklady se rychle zvyšují a hodnota peněz se snižuje, proto je třeba
rozumně  navyšovat  i  saláry,  dary  a  sbírky.  Na  vyžádání  vám
vystavíme potvrzení  o daru církvi  pro účely  snížení  základu daně
z příjmu. Kdo o potvrzení žádal minulý rok, dostane ho automaticky
na konci ledna. 

Bůh naděje ať zahrne naše srdce radostí a mysl pokojem, 
abychom z jeho moci nalézali svobodu a nadějná východiska. 

Přejeme vám požehnaný čas adventní a vánoční. 
Za staršovstvo Jakub Keller

Horní Čermná 2, 561 56; tel:  737 642 886; číslo účtu 128752017/0300
horni-cermna@evangnet.cz      www.horni-cermna.evangnet.cz
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