
VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY 2017

9. dubna Květná neděle 8.45 v Horní Čermné v kostele 

17.00 Markovy pašije 
se Sopotnickou filharmonií

13. dubna Zelený čtvrtek 18.00 v Horní Čermné na faře
památka poslední večeře -
bohoslužby a večeře u stolu

14. dubna Velký pátek 8.45 s Večeří Páně v kostele

18.00 s Večeří Páně v kostele 
s účastí místního chrámového 
sboru

16. dubna Velikonoční neděle 8.45 s Večeří Páně v kostele
s ručním zvoněním zvonů a
s účastí místního chrámového 
sboru
14.00 v Horním Třešňovci

17. dubna Velikonoční pondělí 8.45 v kostele
bohoslužby s hudbou 

25. května svátek Nanebevstoupení Páně
budeme slavit společně s lanškrounskými

4. června Svatodušní neděle s konfirmací 

VELIKONOČNÍ DOPIS  2017



Milí členové farního sboru v Čermné 
i všichni, kdo jste mu jakkoli blízko, 
posílám vám pozvání k velikonočním svátkům 
a myslím zároveň i na to, kde a jak vás toto pozvání zastihuje. 

Máme před sebou celý velikonoční týden, který umožňuje 
potkání se životem
potkání z nejvzácnějších
potkání pravdivé
potkání s bolestmi
potkání s nadějí 
potkání Kristova pašijního příběhu
potkání o samotě
potkání sbližující
potkání s tíhou sobě vlastní
potkání osvobozující
potkání se Životem.

U kterého z nich potřebujete být? U kterého být musíte/můžete/chcete? 
Jakmile se podaří, že se v tom necháme doprovodit (a snad i jeden 
druhého budeme doprovázet), bude to svátek, čas svatý a darovaný.  

Požehnané svátky vám přeji a těším se na potkání. 
farář Jakub Keller 

***

● Přehled všech setkání najdete také na webových stránkách 
http://horni-cermna.evangnet.cz/. Patří mezi ně i  nedělní škola pro děti 
v průběhu bohoslužeb ve školním roce, výuka náboženství ve škole 
nebo na faře (můžete přihlásit své děti na začátku září), rozhovory o víře
pro dospělé (od října do Velikonoc), generační setkání, zkoušky 
chrámového sboru (pod vedením Daniela Duška). S farářem si kdykoli 
můžete osobně domluvit přípravy ke křtu, přípravy ke konfirmaci, 
přípravy na manželství, duchovní doprovázení a osobní rozhovory.

● Na květnou neděli jsme pozvali pana Josefa Vondráčka - autora a 
dirigenta skladby „Markovy pašije“, kterou napsal v roce 2014 pro 
pěvecký sbor a orchestr. Přijede se Sopotnickou filharmonií do kostela  
v Horní Čermné 9.dubna (začátek je v 17h). Budeme rádi, když i vy 
přijmete i toto pozvání.  
● Termín, kdy pojedeme s dětmi na Zbytov, je od 30. července do 
6.srpna. Můžete se hlásit na faře. Přednost mají školní děti, které 
navštěvují nedělní školu nebo hodiny náboženství. 
● V létě se můžete těšit na výstavu, kterou si zapůjčíme do našeho 
kostela od 3. do 16. července. Výstava má název Reformace v Českých 
zemích se zaměřením na luterství a bude dvojjazyčná česko-německá.

Finance
Díky sbírce, kterou mnozí z vás podpořili, budeme letos dokončovat opravu 
varhan. Závěrečná etapa začne 24.dubna a peněz na to už máme  dost. 
Zároveň staršovstvo vyhlásilo novou dlouhodobou sbírku na opravu střech 
na kostele a na faře, protože azbestovým šablonám již dochází jejich 
životnost. Nad apsidou je již krytina nová, zaplacená díky vašim salárům a 
dotaci. Letos bychom chtěli pokračovat prací na zbytku střechy kostela, kde 
budou použity hliníkové šablony Prefa v barvě černé (celkové náklady 1,5 
milionu). Pokoušíme se získat částečnou dotaci a půjčku z Jeronymovy 
jednoty. Kdokoli by chtěl na tento účel přispět, může při odesílání daru na 
účet 128752017/0300 použít variabilní symbol 1838. 
Postní sbírku letos věnujeme na pomoc lidem v uprchlických táborech v 
Barmě prostřednictvím Diakonie ČCE. Více informací ke sbírce najdete 
zde: http://www.postnisbirka.diakonie.cz/. 
V průběhu měsíce května bude sbírka na Jeronymovu jednotu – fond 
podporující opravy kostelů. 
 
S důvěrou, s otázkami a s prosbou o pomoc se můžete obracet i na jednotlivé 
členy čermenského staršovstva, kterými jsou: Jan Carda, Hana Šilarová, 
Martin Brábník, Lukáš Brábník, Věra Dadáková, Daniel Dušek, Miloš 
Hajzler, Jan Hlávka, Radomil Jindra, Jiří Marek, Jan Schindler, Markéta 
Spáčilová, Ladislav Šilar, Miroslav Šilar, Drahuše Tkačíková, Tomáš 
Vacenovský. 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Horní Čermné
Horní Čermná 2, 561 56 tel: 465 393 534, 737 642 886 

horni-cermna@evangnet.cz , číslo účtu: 128752017/0300

mailto:horni-cermna@evangnet.cz
http://www.postnisbirka.diakonie.cz/
http://horni-cermna.evangnet.cz/

