
VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY 2018

25. března Květná neděle 8.45 v Horní Čermné V KOSTELE
se slavením křtu

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

30. března Velký pátek 8.45 s Večeří Páně v kostele

18.00 s Večeří Páně v kostele 
s účastí místního chrámového 
sboru

1. 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

2. dubna Velikonoční pondělí 8.45 v kostele
bohoslužby s hudbou 

10. května svátek Nanebevstoupení Páně
budeme slavit společně s lanškrounskými

20. května Svatodušní neděle s konfirmací 

VELIKONOČNÍ DOPIS  2018

 
Přál bych nám, abychom měli velikonoční oči, 
které by dovedly dohlédnout
ze smrti až k životu, 
z viny až k odpuštění,
z rozdělení až k jednotě, 
z ran až ke slávě,
od člověka až k Bohu, 
od Boha až k člověku, 
od já až k ty. 
A kromě toho celou sílu Velikonoc. 

(Klaus Hemmerle)



Milí přátelé a všichni, kdo jste blízko sboru evangelické církve 
v Horní Čermné jako jeho členové, hosté a příchozí,  

přijměte předně pozvání ke společnému slavení velikonočních svátků.
Smíme se při nich setkávat svobodně a s pozorností k tomu, co se děje
okolo  nás  i  v  nás.  Myslíme  letos  na  ty,  kteří  tuto  možnost  nemají,
protože  jsou  křesťané  v  jejich  zemi  pronásledováni  nebo  jejich
křesťanská tradice umřela. Myslíme na ty, kdo museli z různých důvodů
uprchnout  ze  svého  domova  a  na  svých  cestách  se  potkávají
s nepřijetím. Myslíme na ty, kdo mnoho vytrpěli v zápase o svobodu
slova,  při  hledání  pravdy,  při  osobních  neštěstích,  která  je  potkala.
I proto je letos na titulní straně fotografie z litevské Hory křížů, kde jsou
symbolicky spojeny příběhy lidí z mnoha zemí.

***
Jednou za čas vás také dopisem zveme k setkáním, která připravujeme
rádi a s vděčností. Vážíme si toho, že je mnozí spolutvoříte, podporujete
a dbáte na jejich otevřenost. 
Všechny  neděle a ostatní svátky  slavíme v Čermné v kostele nebo na
faře. V Horním Třešňovci pouze dvakrát do měsíce (první a třetí neděli),
proto  zveme  třešňovské  i  na  bohoslužby  do  Čermné.  Rádi  vám
pomůžeme s dopravou, pokud by bylo třeba.
Děti  zveme  do  nedělní  školy  a  k  výuce  náboženství.  V létě  s  nimi
pojedeme na Zbytov od 22. do 29. července, už se mohou hlásit na faře.
Přednost  budou  mít  školní  děti,  které  navštěvují  nedělní  školu  nebo
hodiny  náboženství.  Spolu  s  farářem  tento  pobyt  povede  Tereza
Kroulíková a René Langr s pomocníky, kteří se včas přihlásí. 
Dospělé  zveme k  rozhovorům o víře,  k  přípravě  ke  svátostem (křtu
a Večeři Páně),  k přípravě na manželství,  k duchovnímu doprovázení
a  k  osobním  rozhovorům.  Otevřené  jsou  také  generační  skupiny
pracovně  zvané  „třicátníci“  a  „padesátníci“.  Věk  při  nich  rozhodně
nehraje roli, pouze ochota mluvit i osobně o vybraných tématech. Vás,
kdo  rádi  zpíváte,  zveme  do  chrámového  sboru,  který  vede  odborně
a laskavě náš hudební kantor Daniel Dušek. 

***
Přehled všech setkání najdete také na webových stránkách 

http://horni-cermna.evangnet.cz/. 

Dále vás zveme na  přednášku  o příběhu starých evangelických škol,
kterou povede v této oblasti vzdělaný farář David Šorm z Horní Krupé.
Otevřené setkání s ním bude na faře již v úterý 20.3. v 19h. 
Nabízíme společný  výlet do Kladska,  pojedeme autobusem v neděli
ráno 15.4. přes Kudowu, Bukovinu, ve Stroužném budeme od 16h slavit
bohoslužby a po nich se budeme vracet domů. 
Koncert  Markéty  Zdeňkové  a  Štěpána  Janouška  (MarZ),  kteří  hrají
vlastní tvorbu v žánrech folk, world music a jazz, bude v kostele 28.4.
od 19h. Tradiční varhanní koncert v rámci MHF bude u nás v kostele
8. června od 20h.
V neděli 13.května bude opět jednorázově otevřena „farní cukrárna“,
jejíž výtěžek bude použit na podporu projektu Adopce na dálku. 
Pokud jste byli v posledních 12ti letech konfirmováni v čermenském
kostele, zveme vás na večeři pro konfirmované v sobotu 16. června od
18h. Mohla by to být vzácná příležitost setkání s pozorností k tomu, co
se změnilo.  
Pobyt rodin s dětmi letos plánujeme do Albeřic v termínu 5.-10. srpna.
Ještě je několik volných míst, můžete se přihlásit.  

***
Kdo  se  rozhodujete,  zda  a  jak  zaplatit  salár  či  jinak  finančně  podpořit
hospodaření čermenského sboru, najdete k tomu užitečné informace na webu,
např.  v kolonce „finance“.  Pokračujeme stále v účelové  sbírce na opravu
střech kostela  a fary.  Do konce  tohoto  roku bude mít  kostel  i  díky vám
novou  krytinu.  Jsme  vděčni  za  jakoukoli  formu  podpory.  Mnozí  z  vás
reagovali  na minulý  sborový dopis  zvýšením svých salárů  a  darů.  I  za  to
děkujeme.
Postní sbírku letos věnujeme  na pomoc lidem v jordánském uprchlickém
táboře v Zátarí 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,  ze kterého také čerpáme.  Přikládáme k tomuto
dopisu leták Jeronymovy Jednoty.

za staršovstvo farář Jakub Keller

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Horní Čermné
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