
1

 Velikonoční dopis  2021
Farního sboru ČCE v Horní Čermné
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Přišel, postavil se uprostřed nich a řekl: 

„Pokoj vám.“

(Jan 20,19)

Pokoj vám. 
Pokoj uprostřed vás.
Pokoj zastavující vás u sebe. 
Pokoj prostupující vaše myšlení. 
Pokoj určující vaše mluvení s druhými. 
Pokoj předznamenávající vaše melodie.
Pokoj proměňující vaše pohledy do očí druhých. 
Pokoj schopný vnímat i velký nepokoj. 
Pokoj překvapující pocity ohrožení. 
Pokoj zpevňující vaše příští kroky. 
Pokoj otevírající rozhovor o smrti. 
Pokoj osvobozující od výčitek.
Pokoj spojující i na dálku. 
Pokoj hledající ztracené.
Pokoj prostírající stůl. 
Pokoj darující odpuštění.
Pokoj obětovaný za druhé. 
Pokoj vydaný i pro tebe. 
Pokoj spojující rozbité. 
Pokoj rozlitý. 
Pokoj vzkříšený. 
Pokoj uprostřed vás. 
Pokoj Kristův.
Pokoj vám. 
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Milí přátelé v Kristu, 
letošní velikonoční dopis posíláme převážně v elektronické 

podobě vám, kdo spolutvoříte společenství čermenského 
evangelického sboru, i vám, kdo jste mu nakloněni. Možná dopis 
čtete na webu. Možná byste ho rádi měli vytištěný, což lze 
vyřešit zastávkou na faře nebo v kostele. Možná vám přišel domů
poštou a raději byste ho příště dostali přes email, který ovšem 
neznáme. Možná byste ho raději nedostávali vůbec - to nám, 
prosíme, dejte nějak vědět. Každopádně jsme vděčni za 
komunikaci s vámi, a  už má v této době jakoukoli podobu. ť

Velikonoční dopis je tentokrát rozšířen o zpravodajství 
z loňského roku. Je to proto, že se obvykle koncem března 
potkáváme na pravidelném sborovém shromáždění, při kterém 
revidujeme – tedy znovu se díváme - na to, co bylo, co je, co 
bychom rádi, aby bylo. Netušíme, kdy vás k běžnému sborovému 
shromáždění pozveme, proto máte možnost si zatím alespoň 
přečíst obvyklé zprávy, které by při něm zazněly, a také několik 
ohlédnutí k vzácným setkáním. 

Jsme vděčni za to, že naši předkové postavili tak prostorný 
kostel, ve kterém se lze v dnešních dnech scházet k bohoslužbám
i v nařízeními omezeném počtu. Kostel bývá otevřen i pro vaše 
osobní modlitby. Překážek pro setkávání budeme muset vytrpět 
či překonat ještě hodně. Pokud by vám s nimi mohl pomoct farář 
nebo někdo z presbyterů, neváhejte nás oslovit. 

Vaše iniciativa má v této době přednost. Jsme připraveni 
zprostředkovat a umožnit individuální rozhovor, duchovní 
doprovázení, katechezi jednotlivců nebo sourozenců a domácí 
bohoslužby případně i se slavením Večeře Páně.  

Aktuální stav mimořádných vládních opatření sleduje náš 
církevní právník a podává jejich výklad pro shromaž ování ď
v církvi. Můžete jej najít zde: https://www.ustredicce.cz/clanek/6478-Aktualizovane-
informace-o-mimoradnych-opatrenich/index.htm.

Přejeme posilu velikonoční zvěsti a Boží požehnání pro 
každou a každého z vás.      farář Jakub Keller

https://www.ustredicce.cz/clanek/6478-Aktualizovane-informace-o-mimoradnych-opatrenich/index.htm
https://www.ustredicce.cz/clanek/6478-Aktualizovane-informace-o-mimoradnych-opatrenich/index.htm
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Zpráva za staršovstvo o životě sboru v roce 2020

Matriční údaje
Pokřtěni byli: Markéta Miriam Dušková, Vendula Noemi 

Kroulíková, Bára Slavíková, Alena Chana Pokorná Pánková, Samuel 
Pánek. 

O církevní svatbu požádali a oddáni byli: Lenka Kohlová a 
Damien Deparnay, Michaela Terezie Kroulíková a Filip Valenta, Ester
Kuželová a Tomáš Kopecký, Tereza Janovcová a Kvido Štěpánek.

Zemřeli tito členové sboru: Libuše Bártová, Lidmila Šimková, 
Jiřina Šilarová, Čeněk Mareš, František Dušek, Jaroslava Hajzlerová.

K 31. 12. 2020 měl sbor 398 členů vč. dětí. Počet členů, kteří 
v loňském roce zaplatili salár, je 122. (V předchozím roce bylo 
evidovaných salárníků 134, přesto je suma vybraných salárů větší 
než loni díky těm, kdo se rozhodli svůj salár navýšit). 

Co se týká bohoslužeb
Zažili jsme během roku dvě období bez bohoslužeb od 

10. března do 16. května (v postním a velikonočním období) a od
12. října do začátku adventu 28. listopadu.

Jsme vděčni za prostorný kostel, ve kterém můžeme slavit 
bohoslužby i v pravidly omezeném počtu. Platilo a stále platí, že je 
možné domluvit slavení bohoslužeb i v menším počtu v jiných, než 
obvyklých časech, ve svátky i ve ve všední dny v kostele, na faře, 
v domácnostech i venku s respektem k platným nařízením. Jednou 
měsíčně nabízíme nedělní bohoslužby pro děti od 10h a pro mládež 
od 18h. V Horním Třešňovci jsme od března bohoslužby neslavili, 
protože je bohoslužebný prostor malý, zvali jsme a nadále zveme 
třešňovské do kostela v Čermné. Těšíme se na to, až budeme moci 
slavit ekumenické bohoslužby s dolno-čermenskou farností, kterou 
nově spravuje farář Jan Lukeš. 

Při bohoslužbách nám kromě místního faráře slouží jednou 
měsíčně Michal Branda v rámci svého úvazku seniorátního jáhna, 
jako zástup seniora. Dále zde sloužili i jiní kazatelé a pověření laici: 
Daniel Tomeš, Václav Skalický, Petr Šilar, Gabriela Ďurašková, Tomáš
Vacenovský.
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Katechetická setkání
Výuka náboženství probíhala ve škole a na faře, přihlásilo se 

22 dětí a výuka byla ve třech skupinách. 
Jednou měsíčně (od páteční večeře do sobotní snídaně) se ještě 

v první polovině roku scházela skupina těch, kdo se připravovali na 
křest a konfirmaci: Artur, Markéta, Markéta, Vendula, Adéla, Adéla 
a Matouš. 

Čtvrteční hovory o víře pro dospělé jsme loni věnovali opravdu 
rozhovorům – tedy rozhovorům, které nalézáme v Janově evangeliu. 

Třicátníci se setkali 3x v domácnostech a jednou online.
Pátečníci se setkali 1x u Hany Šilarové. 
Mládež se setkala asi 7x mimo jiné i k přípravě programu na 

Zbytov. V létě se část čermenské mládeže spolu s mládeží svitavskou 
vydala na řeku Moravu. Pobyt s dětmi a mládeží na Zbytově zažilo 
letos 45 účastníků.

Úterní kavárnička pro seniory byla jen 2x, ale jistě ne 
naposledy.

Mirek Šilar s farářem připravili setkání konfirmandů 
narozených v letech 1943-1948.

Ostatní 
Při Dni otevřených setkání na konci prázdnin byli našimi hosty 

synodní senior Daniel Ženatý a hudebník Petr Linhart. Tereza 
Kellerová připravila hudební a výtvarnou dílnu nejen pro děti. 

Loni jsme nabídli 6 koncertů - Lanškrounský smíšený sbor, Sbor
dětí z dětského domova a Komokrák, Microchor s Lukášem 
Prchalem, žáci ZUŠ Lanškroun, Marek Valášek a Piccolo coro 
a Piccola orchestra (hráli také 2x při nedělních bohoslužbách), 
Petr Linhart. 

Pan profesor Jindřich Štreit nám zapůjčil svoji výstavu 
fotografií nazvanou Kde domov můj, ve které se věnuje lidem bez 
domova. S jeho „foténkami“, jak je nazývá, žijeme v kostele i na faře 
od 30. srpna.
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Z jednání staršovstva 
V září byla volba sedmi z celkových šestnácti volených členů 

staršovstva a volba dvou náhradnic. Staršovstvo nyní tvoří: Brábník 
Lukáš, Brábník Martin, Carda Amos Jan (kurátor), Dadáková Věra, 
Dušek Daniel (kantor čili regenschori), Hajzler Miloš, Hlávka Jan, 
Jindra Radomil (místokurátor), Marek Jiří, Schindler Jan, Spáčilová 
Markéta, Šilar Ladislav, Šilarová Hana, Šilarová Renata, Tkačíková 
Drahuše, Vacenovský Tomáš, Keller Jakub (farář), náhradnice 
Polanská Monika a Dřímalová Eugenie.

Vedle věcí duchovních jsme se zabývali i věcmi praktickými.  
Velkou a zdařilou „starostí“ staršovstva v loňském roce byla oprava 
střechy na faře (krytina, svody, římsy, hromosvod, oprava fasády). 
Navíc byla opravena i střecha garáže. Nechali jsme zhotovit nová 
vitrážová okna v modlitebně. Na letošní rok jsme si předběžně 
naplánovali venkovní nátěr oken v kostele.  Museli jsme nechat 
vytěžit kůrovcem napadené stromy v církevním lese a pak nasázet 
nové. Čeká nás to i letos. 

Plánovali jsme a pak odložili výlet do Čičova. 
Doporučili jsme všem členům i přátelům sboru (i sami sobě) 

postupné navyšování salárních příspěvků a pozornost k letáčku 
5% a hlavu vzhůru, který v celé ČCE pomáhá řešit finance pro 
následující roky. https://hlavuvzhuru.e-cirkev.cz/

Chystali jsme se na „vizitaci“ od členů synodní rady, která 
nebyla, ale náš rozhovor ve staršovstvu o tom, co a jak žijeme, byl 
fajn. Shodli jsme se, že by čermenský sbor měl být schopen 
samostatné existence i v situaci celkové finanční odluky církve 
od státu. 

Na letošní sborové shromáždění jsme chystali volbu faráře 
na další období od 1.září 2021. Sborové shromáždění se konat 
nemůže, proto jsme požádali Synodní radu ČCE, aby faráře na 
základě již smluvené a odsouhlasené povolací listiny jmenovala. 

Poděkování
Děkujeme za hudbu našim stálým varhaníkům Danielovi 

a Věře i varhaníkům příležitostným Veronice a Renatě 

https://hlavuvzhuru.e-cirkev.cz/
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i příležitostným doprovázejícím na různé nástroje. Děkujeme všem, 
kdo pomáhají s vedením nedělní školy pro děti. Děkujeme Martě 
Brábníkové za všechny krásné květiny a výzdobu v kostele. 
Děkujeme sedmi dvojicím služeb ve farní nedělní kavárně a těšíme 
se, až se zase rozběhne. Děkujeme Janu Hlávkovi za kostelnictví při 
mimořádných situacích, bohoslužbách a koncertech. Děkujeme Haně
Šilarové za starost o opravu střechy na faře. Děkujeme Martě Hejlové
za vedení účetnictví, Libuši Hajzlerové a Renatě Šilarové za revize 
účetnictví. Děkujeme Karlu Balcarovi za službu pokladníka. 
Děkujeme Petru Šilarovi za péči o kostelní hodiny a jejich chod. 
Děkujeme Lukášovi Brábníkovi za správu webových stránek. 
Děkujeme Janu Cardovi a Miloši Hajzlerovi za starost o církevní lesy. 
Děkujeme čtyřem dvojicím z řad mládeže, které se brigádně starají 
o úklid sborových prostor. Děkujeme Radkovi Jindrovi za péči 
o archiv a historické dokumenty sboru. 
            Děkujeme vám všem, kdo máte na mysli život čermenského 
společenství, pečujete o jeho poslání a otevřenost příchozím, 
podporujete jej rozmanitě svým obdarováním a přispíváte i finančně 
dle svých možností. 

za staršovstvo Jakub Keller

Nedělní škola 2020
           Skupina učitelů ve složení Monika Polanská, Pavlína 
Hajzlerová, Tereza Kellerová, Markéta Spáčilová a Jirka Švanda 
je nadále posílena na občasný záskok Lucií Jindrovou a Kristýnou 
Jalakšou. V lednu jsme se věnovali příběhům ze Starého zákona - 
od Mojžíše. Od března jsme se bohužel nemohli setkávat kvůli 
pandemii Covid-19.
          Další setkání probíhala až od 17. května do konce června. 
Poslední červnovou neděli se uskutečnily bohoslužby s dětmi 
a křest Báry Slavíkové. Poté byla pro děti připravena hra na farské 
zahradě.
          O prázdninách vznikla novinka - prázdninové nedělky pro děti.
Většinou někdo z řad rodičů brával děti na zahradu nebo na faru, 
kde si četli nebo hráli hry.
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          Od září došlo ke změně ve skupině nedělkových učitelů. Jirka 
Švanda se rozhodl dále nepokračovat a být v záloze. Vznikl tak 
“ženský tým”, kdy se k nám Lucka a Kristýna přidaly naplno. Začali 
jsme probírat Cyklus nedělní školy - Církevní rok.
          Poslední nedělka tohoto roku byla 11. října. Do konce roku 
už nebylo možné se potkávat s dětmi na faře z důvodů nařízení 
Vlády ČR.
          Na čtvrtou adventní neděli se díky Terezce a Jakubovi 
Kellerovým podařilo vymyslet náhradní program v kostele, místo 
tradiční vánoční hry na faře. Děti doma s rodiči nacvičily písničku 
Marie má dítě a mezi slokami vystoupily s krátkou básničkou. 
Některé děti namalovaly doma obrázky ke svému textu a z těch se 
pak vytvořila vánoční scéna. Pod vánočním stromem byly pro děti 
připravené dárky (knížky) a balíčky.

Markéta Spáčilová

Hudba při bohoslužbách a nový evangelický zpěvník
Od jara 2020 se chrámový sbor nemůže scházet ke zkouškám 

a v současné době není možný ani společný zpěv shromáždění při 
bohoslužbách. Hudba ale k bohoslužbám neoddělitelně patří, a proto 
hudební složku přebírají sólisté na kůru spolu s varhaníky a jsou 
kromě písní zařazovány např. responsoriální zpěvy, zpěvy z Taizé, 
části ordinária, vhodné instrumentální skladby a biblické texty 
určené k recitaci. V tomto duchu plánujeme i nadcházející 
Velikonoce.    

Některé používané zpěvy pocházejí z nového evangelického 
zpěvníku, na jehož vydání se můžeme těšit v závěru roku 2021. 
To je jedna z dobrých zpráv, kterou vám všem můžeme předat v této 
době.  Inspirací pro osnovu nového zpěvníku byl zpěvník Švýcarské 
reformované církve. Osnova vychází ze struktury bohoslužeb, 
z liturgického roku, ze života církve i všedního dne. Zpěvník přinese 
kromě písní i různé další hudební formy, bude mít příjemný 
a praktický formát a kvalitní vazbu. 

Nový zpěvník lze objednávat již nyní za zvýhodněnou cenu, 
zájemci se mohou zapisovat na archy dostupné na faře nebo emailem
na horni-cermna@evangnet.cz. Daniel Dušek

mailto:horni-cermna@evangnet.cz
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Konfirmace a křest
V průběhu dvou let jsme se připravovali na konfirmaci, která se

uskutečnila v neděli 21. června 2020. Bohoslužby se konaly jako 
každou neděli v 8:45 hod. V kostele bylo plno lidí, kteří se na tuto 
velkou událost přišli podívat. I přes skvělou atmosféru jsme byli 
nervózní, protože tento výjimečný okamžik se neděje často, ale 
jenom jednou v životě. Kázání nevedl pouze Jakub, ale i my – 
Markéta Polanská, Adéla Švandová, Matouš Keller, Artur Gregor, 
Markéta Dušková, Vendula Kroulíková a Adéla Spáčilová. 
K písničkám doprovázející bohoslužby jsme hráli na ukulele, flétny, 
klavír, basu a kachon. Mimo konfirmaci proběhl i křest Venduly 
a Markéty, WhatsAppové vyznání víry, modlitba, Večeře Páně 
a požehnání na cestu. S úderem zvonů jsme se se svými blízkými 
vydali na slavnostní oběd. Všichni jsme si odnesli krásné vzpomínky.

Vendula Noemi Kroulíková a Markéta Miriam Dušková

Mládež na řece Moravě
          Od 30.6. do 4.7. byla mládež společně na vodě, tentokrát na řece
Moravě. Letos se k nám přidala i mládež ze Svitav s Filipem 
Kellerem, a tak nás bylo celkem 20. Po celých pět dní jsme tábořili 
v Postřelmově. Spali jsme dohromady ve dvou teepee, snídaně 
a večeře jsme si společně dělali na ohništi, u kterého jsme také každý
večer zpívali nebo si povídali. Tento rok bylo mimořádně hodně 
vody, takže jsme horní úsek řeky mohli začínat už v Hanušovicích. 
Jezdili jsme střídavě horní i dolní část řeky. Počasí nám až na jeden 
deštivý den krásně vyšlo a všichni jsme si těch pět dní společně moc 
užili.

Anna Spáčilová

Zbytov - Zpátky v čase
I přes všechny nejistoty v roce 2020 jsme se s mládeží 

a dětmi v létě vydali na tradiční tábor na Zbytově. Sbalili jsme kufry, 
“ručičky” a vyjeli jsme. Proč ručičky? 

Na samém začátku Zbytova se nám s dětmi podařilo sestrojit 
stroj času, který Elon Musk nedopatřením rozbil a poztrácel 
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součástky. Jako poděkování za spravení jsme ho mohli celý týden 
používat. Samozřejmě nedílnou součástí stroje času byla 
i ručička, která nám ukazovala, ve kterém roce se právě nacházíme. 
Ovšem ručičky, ruce, ručky mají také mnoho jiných významů 
a kolem toho se točil náš každodenní ranní program s Jakubem. 

Kromě debatování a rozebírání významů ručiček jsme 
samozřejmě plně využili stroj času a putovali jsme postupně zpátky 
do minulosti. Ve 20. století se děti seznámily nejen 
s Václavem Havlem, ale i třeba s Masarykem, Matkou Terezou, 
Albertem Einsteinem nebo Gándhím, se kterým jsme se vydali na 
solný pochod. 

V dalších stoletích pak Marie Terezie zamotala dětem hlavu 
neustálými reformami a změnami. Johann Sebastian Bach nás 
naopak naučil rytmu a umění poslechu hudby. Napoleonovi 
Bonapartemu jsme museli pomoct přes mořské nástrahy dostat se 
z ostrova Elba. Jan Amos Komenský nás provedl labyrintem světa až 
k ráji srdce. William Shakespeare nám pomohl rozvinout naše 
divadelní umění. Nezastavili jsme se ani před nebezpečnou cestou 
přes rozlehlý oceán s Kryštofem Kolumbem za americkými 
domorodci. S Karlem IV. jsme se naučili obchodovat se surovinami 
a stavět nové památky. Nezastrašila nás ani nutnost lékařské pomoci
nemocným společně s muslimským lékařem Avicennou Íbn Sínou. 
A Svatý Mikuláš nás samozřejmě nezapomněl obdarovat a naučit 
nás, že pomáhat druhým je bohulibé. 

Zažili jsme dlouhou cestu plnou nejrůznějších zážitků. Dětem se
dokonce povedlo objevit všelijaké vynálezy a seznámit se s nimi 
pomocí bobříků. Naučily se používat kompas, kolo, telegraf, 
dalekohled, knihtisk, písmo nebo zubní kartáček. 

A kam naše cesta dospěla? Postupně jsme došli až do 
1. století našeho letopočtu, kde jsme se nakonec setkali s Ježíšem, 
který nás provedl závěrečnými nedělními bohoslužbami s Večeří 
Páně. 

Prožili jsme týden plný her, smíchu, napětí, zamyšlení, 
poznávání nových lidí a přátel. A myslím, že všichni doufáme, že 
letos se nám poštěstí a budeme moci jet znovu společně a s radostí.

Dorothea Kellerová 
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Sborová dovolená v Albeřicích
Horské túry, hledání ztracených míst, koupání, hry, zpěv, 

nekonečné cesty za dobrodružstvím, noc pod širákem, smích 
a nekončící rozhovory. Přesně takto vypadala společná sborová 
dovolená v Albeřicích. Krkonoše byly svědkem našeho pátrání 
po odpovědích na otázky: Kolik dospěláků a dětí se vejde do Fordu 
Galaxy? Jak dlouho se dá vydržet po bradu ponořený v ledovém 
horském potůčku? Je ten zákaz vstupu opravdu opodstatněný? 
Tak obyčejné a zároveň kouzelné chvíle, které jsou v této době tolik 
vzácné a všem moc chybí.

Lucie Jindrová

Francie s mládeží 
Naše cesta započala 16.8.2020, kdy jsem vyrazili od fary v HČ. 

Čekala nás dlouhá cesta Českem, Německem a Francií. První větší 
zastávka ve Francii byla v Taizé, tam jsme zašli na odpolední 
modlitbu. Následně jsme jeli dál, až k Langogne, kde jsme se 
vykoupali v jezeře. Pak už to bylo coby kamenem dohodil do 
městečka Genolhac, kde jsme měli domluvené přespávání.  Přátelsky 
nás uvítala místní farářka Fabienne a ukázala nám malou faru, která 
byla naše útočiště na další týden. Během týdne jsme poznávali krásy 
Francie, a  už to byly kopce, hory, jezírka, horské říčky anebo ť
fíkovníky. Příjemné bylo seznámení se s místním sborem a mládeží, 
kterou tvořil jeden člen, Jonathan. Lidé ze sboru  nás zvali na pikniky
a večeře a my byli velice potěšeni. Jejich jídlo je opravdu vynikající! 
Domácí sýry, lasagne, závitky se sýrem, výborné saláty, to jsou 
prostě delikatesy, samozřejmě k ničemu nesměly chybět bagety 
všeho druhu. Jelikož jsme bydleli asi dvě hodiny od moře, nemohli 
jsme toho nevyužít, a proto jsme se jednoho dne vydali i tam. Bylo 
tam krásně a moc jsme si to užili. Celých 8 dní bylo úplně báječných, 
plno přátelských lidí, koupání, výšlapů na hory, občasného 
zabloudění a ponocování. Celou dobu nás také provázely písničky, 
vaření, pikniky a bagety. Nejlepší zakončení bylo v neděli, kdy jsme 
zašli na bohoslužby, které se konaly v lese. Bylo to kouzelné a my 
měli tu možnost si tam i zahrát pár písniček ze Svítáku. 
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Po bohoslužbách jsme se společně s piknikem rozloučili i s lidmi ze 
sboru a vyrazili na zpáteční cestu. Znovu jsme navštívili Taizé 
a přespali jsme na parkovišti. Odtud už jsme jeli směr Strasbourg na 
nákup suvenýrů a pak už  frrrr do myčky a zpátky na faru v HČ, kam 
jsme přijeli pozdě večer 24.8. Cesta do Francie, ve Francii a z Francie 
byla úžasná a nezapomenutelná, určitě to někdy musíme zopakovat!

Adéla Švandová

S konfirmandy po letech
Při prohlídce své konfirmanční fotografie mě napadlo 

uskutečnit setkání těch, kdo byli spolu se mnou konfirmováni 
v čermenském kostele, tak jako se scházejí spolužáci ze ZŠ a dalších 
škol. Odhadoval jsem, že by se nás mohla potkat necelá polovina 
z těch, které jsem viděl na fotografii z roku 1960. Proto jsme se 
společně s panem farářem rozhodli rozšířit setkání o pár ročníků 
vpřed i vzad. Pozvali jsme konfirmandy narozené v letech 1943 - 
1948. Řada pozvaných se omluvila zejména z dopravních 
a zdravotních důvodů. Z padesáti třech pozvaných se nás účastnila 
asi polovina.  

Během čtvrtečního odpoledne 18. června jsme se začali scházet 
na faře a v 15h jsme měli v kostele možnost znovu si každý 
připomenout svůj konfirmační verš, povědět každý za sebe pár slov 
a přijmout požehnání. Na faře jsme pak pokračovali v rozhovorech 
při občerstvení a u vína až do večera. Z celé přípravy i vlastního 
setkání mám moc pěkný dojem a radost. 

Může to být inspirace i pro mladší ročníky. S přípravou 
a organizací vám rádi s panem farářem pomůžeme. 

Miroslav Šilar

Co by na to řekl Hartwig? 
Při setkání obyvatel a přátel Dětského domova v Čermné se 

sešlo v pátek 12. června 2020 v čermenském kostele téměř 200 lidí. 
Bylo to krátce před ukončením provozu hornočermenského domova 
a stěhováním dětí do několika bytů v okolí. Při té příležitosti 
promluvil mimo jiné Radomil Jindra a pověděl toto: 
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Milí přátelé, dnes bychom se tu nesešli, kdyby před 154 lety do Čermné
nepřišel Wilhelm Hartwig. Často se stává, že do Čermné zavítají badatelé 
nebo studenti zajímající se o historii a tuto mimořádnou osobnost. Obvykle 
se zastaví také před budovou hornočermenského dětského domova a žasnou 
nad tím, že sirotčinec, který Hartwig založil, stále slouží svému účelu. 
Te  už to tak nebude… Je to důvod ke smutku? Bylo by to líto Hartwigovi? ď
Věřím, že ne. Hartwig se změn nebál. Z katolíka se stal kazatel Jednoty 
bratrské. Z Pruska přišel dělat misijní práci do cizí země, jejíž jazyk neznal. 
Měl putovat od místa k místu, ale usadil se v Čermné. Jako učitel na místní 
škole se ujal sirotků Čeňka Balcara a Josefa Peškara. Když poznal, že dětí, 
které potřebují pomoci, je mnohem více, sehnal v zahraničí peníze, koupil 
statek a udělal z něj sirotčinec. Přes kritiku, že je amatér, vymyslel 
propracovaný systém péče o sirotky. A přitom, jen tak mimochodem, zvládl 
založit několik sborů Jednoty bratrské. A taky v Čermné ozdobil vůbec první 
vánoční stromek. Hartwig tvořil se sirotky rodinu, chlapci ho oslovovali 
tatínku. Hartwig nebudoval ústavní instituci, těžko by mu tak bylo líto, 
když dnes v této formě přestává existovat. 

A ještě jedna poznámka: Tenhle kostel, a to že tady žili evangelíci, bylo 
důvodem, proč Hartwig do Čermné vůbec přišel. To, že jsme se dnes 
k rozloučení s dětským domovem shromáždili právě v místě, kde příběh 
kdysi začal, tak  dává docela dobrý smysl. 

Radomil Jindra

Přes hranice sboru
Podpora a pomoc mohou mít stovky různých podob…. 

i takovou, kdy se kombinuje „příjemné s užitečným“. Tato myšlenka 
stojí za níže popsanými aktivitami, myšlenku podporuje velkorysost 
a otevřenost členů našeho sboru a přívětivé farní prostory a sama 
myšlenka je taková:  místní lidé darují své schopnosti, nápady, čas, 
ochotu (napečou, uvaří, vyrobí, obslouží, připraví, dovezou, uklidí 
apod.), uspořádá se akce, která má za cíl umožnit příjemné setkání 
lidem, a výtěžkem z akce se podpoří potřební lidé.

V lednu 2020 jsme se připojili k 20. ročníku Tříkrálové sbírky – 
37 koledujících dětí a jejich starších průvodců ochotně vyrazilo 
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koledovat z fary po celé obci. Celkem v naší obci vybrali 52 768 Kč, 
které byly dál použity na předem určené účely Charity.

Na konec března 2020 jsme plánovali s tehdejšími konfirmandy 
a mládeží uspořádat čajovnu, jejíž součástí by byl také dobročinný 
prodej domácích produktů „z plodů země“ (čajů, marmelád, 
sušeného ovoce či zeleniny, omáček, kečupů apod., všeho, co kdo 
doma vyrábí, co je dobré a o co by se rád autor(ka) podělil(a) 
s druhými). Akce nemohla proběhnout kvůli epidemickým 
opatřením, ale máme naději, že by mohla proběhnout letos na 
podzim – tedy je na co se těšit!

V neděli 14. června už po uvolnění opatření mohla proběhnout 
již počtvrté farní cukrárna. Mnoho ochotných rukou připravilo velké
množství vynikajících domácích zákusků a mnoho milých 
návštěvníků si na nich a dalších dobrotách pochutnalo. Příjemnou 
atmosféru umocnilo také to, že to byla po dlouhé době možnost se 
setkat svobodně s druhými. Výtěžek cukrárny byl 14 870 Kč a byl 
rozdělen mezi podporu hospicové péče Oblastní charity 
a podporu letní cesty konfirmandů do francouzských sborů v oblasti 
Cevennes.

V neděli 30. srpna proběhl již tradičně na konci léta Den 
otevřených setkání, jehož součástí je pravidelně i jarmark. 
Připravovalo ho hodně lidí všech generací, a tak byla pestrá nabídka 
výrobků. Zisk byl 8 274 Kč: 4 100 Kč bylo zasláno na podporu činnosti
Nadačního fondu Klíček, který svoji péči směruje k rodinám těžce 
nemocných dětí (provoz dětského hospicu, letních táborů, podpora 
dětí v nemocnicích, práce herních specialistů aj.). 4 174 Kč bylo 
použito na podporu našich dětí v rámci Adopce na dálku. V současné 
době podporujeme studium dvou dětí z Indie – třetím rokem Gowdu 
Pratikshu Krishnu (10 let) a prvním rokem Laxmana Mestu (7 let).

Pro letošní rok máme v mysli nejen přání uspořádat opět farní 
cukrárnu (asi 13.6.2021) a letní jarmark (asi 5.9.2021), v nějaké 
podobě třeba opět adventní Krabici od bot, ale také neuskutečněnou 
čajovnu, případně bazar dětského oblečení (již dřívější také 
nerealizovaná myšlenka), či Férovou snídani. Budeme rádi za 
jakýkoliv nápad na dobročinnou akci, na její podobu i na cíl pomoci, 
kam by mohly putovat získané peníze. Tereza Kellerová
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Zpráva o hospodaření FS ČCE v Horní Čermné
Rok 2020 skončil ziskem 574 022,-. 
Nedělní sborové sbírky 118 821,-. 
Dary pro potřeby sboru 510 763,-. 
Salár 457 350,-. 
Příjmy z hospodářské činnosti 295 886,-. 
Ostatní příjmy 27 884,-. 
Výnosy celkem 1     410 704 Kč.
Spotřeba materiálu 44 000,-. 
Spotřeba elektriky, vody, plynu 119 000,-. 
Náklady na běžnou údržbu 98 000,-. 
Oprava střechy garáže 236 000,-. 
Ostatní služby - stočné, kurzy, revize 57 000,-. 
Mzdové náklady 19 000,-. 
Seniorátní repartice 22 000,-. 
Celocírkevní repartice 50 000,-. 
Odvod do personálního fondu 163 000,-. 
Ostatní náklady  29 000,-. 
Náklady celkem 837 000,-.

Na sbírkách, které se posílají mimo náš sbor, se vybralo 76 389,-, 
a na sbírce na opravu střechy fary se v roce 2019 vybralo 93 500,- 
a v roce 2020 se vybralo 67 000,-.
Stav finančních prostředků na běžném účtu a pokladně k 31.12. 2020 
byl  417 845,-. 

Marta Hejlová

Sbírky
Kromě pravidelných nedělních sbírek na potřeby sboru a devíti 
celocírkevních sbírek jsme vybírali do krabičky např. na podporu 
Domácího hospicu Alfa-Omega a na projekty Lékařů bez hranic. 
Letos na velký pátek ukončíme postní sbírku na podporu vzdělávání 
pro syrské a libanonské děti prostřednictvím projektu Diakonie.
Na velikonoční neděli 4.4. 2021 bude celocírkevní sbírka pro Farní 
sbor v Brně-Židenicích (HDL). V průběhu měsíce května bude sbírka 
na Jeronymovu jednotu –fond podporující opravy kostelů.  Děkujeme
za podporu všech sbírek. 
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Setkání, ke kterým vás můžeme pozvat, jsou tato: 

28. března Květná neděle 8.45 bohoslužby v kostele

1. dubna Zelený čtvrtek 18.00 večerní modlitba s hudbou 
v kostele

2. dubna Velký pátek 10.00 venkovní bohoslužby na 
křížové cestě na Mariánské hoře
18.00 s Večeří Páně v kostele 

4. dubna Velikonoční neděle 
Prosíme, abyste se na nedělní sváteční bohoslužby z důvodu omezení 
počtu přihlašovali zprávou či telefonátem na čísle 737 642 886. 

v 8.45 se křtem a Večeří Páně v kostele
v 18.00 s Večeří Páně v kostele

Pokud bude třeba, mohou být i třetí nedělní bohoslužby od 16h. 

5. dubna Velikonoční pondělí v 8.45 s hudbou v kostele

13. května svátek Nanebevstoupení Páněbudeme možná 
slavit společně s lanškrounskými

23. května Svatodušní neděle

V neděli 13. června snad bude „farní cukrárna“, jejíž výtěžek je 
na dobročinné účely. S mládeží bychom rádi jeli na vodu možná 
od 1. července. S dětmi pojedeme na Zbytov od 18. do 25. 
července. Letní sborové pobývání plánujeme do Velké Lhoty 
v termínu od 31.7. do 7.8., Den otevřených setkání na 5. září.
 

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

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