Velikonoční bohoslužby 2019

Velikonoční dopis 2019

14. 4. Květná neděle – 8:45 bohoslužby v kostele – Vladimír
Zikmund
18. 4. Zelený čtvrtek – 18:00 bohoslužby a večeře u stolu na
faře – Jan Keller
19. 4. Velký pátek – 8:45 bohoslužby s Večeří Páně v kostele –
Petr Šilar
19. 4. Velký pátek - 18:00 bohoslužby s účastí chrámového
sboru v kostele s Večeří Páně – Gabriela Ďurašková a Petr
Šilar
21. 4. Velikonoční neděle – 8:45 bohoslužby s Večeří Páně
v kostele – Michal Branda
22. 4. Velikonoční pondělí – 8:45 bohoslužby v kostele
s hudbou – Jan Keller a Matyáš Keller

Farního sboru evangelické církve v Horní Čermné

„…přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl: Pokoj vám.“ ( Jan

20,19)
Výraz "pokoj vám", v hebrejštině "shalom",
obsahuje a shrnuje jistým způsobem celé velikonoční poselství.
Pokoj je dar, který nabízí lidem vzkříšený Pán
a který je plodem nového života,
zahájeného jeho zmrtvýchvstáním.

Milí přátelé, bratři a sestry v Kristu,
s velkou radostí a vírou se blížíme k slavení nejdůležitější události
naší křesťanské víry: vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista, který svou
smrtí a vzkříšením přemohl smrt a zlo, a v hojnosti nás naplňuje
svým životem. On sám je naším životem, naší nadějí… naším
Pokojem.
Přejeme vám, abyste stále více vnímali tuto sílu Zmrtvýchvstalého
ve vašich životech, a abyste se stále více stávali svědky této síly,
jež zvítězila nad smrtí a hříchem, a stávali se sami pramenem
věčného života pro všechny, kdo jsou vám nablízku.

I letos bude otevřená farní cukrárna, tentokrát v neděli 16. 6.
Výtěžek bude opět určen pro Adopci na dálku a možná i
k některému dalšímu dobročinnému účelu, který bude ještě
upřesněn.
Voda (Dunajec) pro mládež všech věkových kategorií, od 30. 6. do
5. 7. (přihlašovat se můžete u Matyáše Kellera)
Pobyt dětí na Zbytově od 21. Do 28. 7. (děti můžete přihlašovat se
u Terezy Kellerové, vedoucí se přihlašují u Terezy Pokorné)
Pobyt rodin s dětmi v Albeřicích od 4. do 10. 8. (přihlašovat se
můžete u Radka Jindry)

Přejeme vám požehnané Velikonoce.
V dalším období přijměte pozvání k těmto setkáním:
Nedělní podvečery v kostele s poslechem kantát
Johann Sebastian Bach během svého působení v Lipsku vytvořil pět
cyklů kantát pro liturgický rok. Každý cyklus jich obsahuje zhruba 60.
Mezi lety 1723 a 1735 tak napsal téměř 300 kantát, ze kterých se
dochovalo přibližně 200. Tato obrovská komplexní práce si zaslouží
svoji pozornost. Jelikož není v našich silách tato díla provádět živě,
budeme je společně poslouchat. 5. 5., 12. 5. a 2. 6. se sejdeme v
kostele a od 16 hodin se budeme společně soustředit na Bachovu
hudbu. Matyáš Keller a Jakub Keller

Staršovstvo si váží Vaší zvýšené obětavosti, která se projevila při
výběru saláru i při sbírce na opravu střechy kostela. Z výsledné
podoby střechy se můžeme radovat. Letošní jarní tání odhalilo, že
ani opravu střechy na faře bychom neměli dlouho odkládat.
Staršovstvo se rozhodlo vyhlásit sbírku na opravu střechy fary.
Materiál již byl zakoupen za letošní nižší ceny, výměna krytiny
s rozpočtem 1 200 000 Kč by měla být realizována v roce 2020.
Přispět můžete třeba bankovním převodem na účet
128752017/0300, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dárce a
heslo "Střecha".
Za staršovstvo Daniel Dušek a Radomil Jindra
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Horní Čermné
Horní Čermná 2, 561 56 tel: 465 393 534, 737 642 886
horni-cermna@evangnet.cz

