VELIKONOČNÍ DOPIS 2015
VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY 2015

29.března

Květná neděle

8.45 v Horní Čermné

2.dubna

Zelený čtvrtek

18.00 v Horní Čermné na faře
památka poslední večeře bohoslužby a večeře u stolu

3. dubna

Velký pátek

8.45 s Večeří Páně

Jak se svým životem naložím?

18.00 v kostele s Večeří Páně
s účastí místního chrámového sboru
5. 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

6. dubna

Velikonoční pondělí 8.45 v kostele
bohoslužby s hudbou

(od velikonoc budou nedělní bohoslužby v kostele)
14. května

svátek Nanebevstoupení Páně

24. května

Svatodušní neděle

Našel jsem tu otázku na konci jedné malé knížky.
Čekali byste, že bude na začátku?
Kdo by se tak mohl ptát? Dítě? Dospělý? Stařec?
Ta knížka byla pro čtenáře od sedmi let.
Jak se svým životem naložím?
Potkáváme tu otázku v průběhu celého života.
Pouštíme ji k sobě jako návštěvníka na určitý čas.
Ráno, v poledne, večer. Pomůže vstát, posbírat vlastní zkušenosti, domýšlet.
Co ještě pomůže?
Jak se svým životem naložím?
I Marie Magdalská tu otázku musela znát.
A všichni, kdo prožili velikonoční události. Ty páteční. Ty nedělní.
Kdo prožili ztrátu a konec. Kdo poznali nové ráno.
Jak se svým životem naložím?
Ta otázka je trochu jako most. Pomůže přemostit.
Z něčeho, co je na konci, pomůže tušit nový začátek.

Milý sbore čermenský, milí přátelé,
jsme zváni ke společnému slavení velikonočních svátků, proto posíláme tento
dopis. Budeme rádi, když v něm pro sebe najdete zprávy, o kterých byste rádi
věděli, podnět k přemýšlení na cestě i důvod potkat se nebo jen zůstat
v kontaktu.
O většině připravovaných setkáních se můžete, vy vzdálenější, dočíst i na
webu. Ovšem není nad setkání osobní. Proto zveme děti do nedělní školy a
k výuce náboženství. Dospělé zveme k rozhovorům o víře, přípravě ke křtu či
konfirmaci, k třicátníkům či padesátníkům. Zpěváky zveme do chrámového
sboru. Zájemce k přípravě na manželství, k duchovnímu doprovázení, k
osobním rozhovorům či zpovědi.
Zveme Vás také ke společné odpovědnosti za to, čím může dnes církev být
pro druhé. Je radost, když se něco smysluplného občas podaří.

Benefiční koncert na opravu varhan
V neděli 31.května odpoledne (patrně od 16h) bude koncert duchovní hudby,
který připravuje Spolek evangelických církevních hudebníků (SECH) pod
vedením kantora L. Moravetze.

Výročí MJH
Ve čtvrtek 18.června od 18h vystoupí v našem kostele pan Alfred Strejček
s programem k památce Jana Husa.

Zbytov
Na letní pobyt s dětmi a mládeží pojedeme od 26. července do 2.srpna.
Můžete se hlásit na faře.
(Přednost mají děti, které navštěvují nedělní školu a hodiny náboženství.)

Váš farář Jakub Keller
Některá chystaná setkání, která máme před sebou:

Jeden svět
Na večer 13.března od 19.00 Vás zveme na promítání festivalového filmu
„Poslední sny“ s následným rozhovorem.

Výroční sborové shromáždění
V neděli 15.3. hned po bohoslužbách bude výroční sborové shromáždění, na
které staršovstvo připravuje zprávy o životě a hospodaření v minulém roce,
ale také volbu faráře Jakuba Kellera na období září 2015 až srpen 2018.
Volit mohou všichni, kdo jsou zapsaní v seznamu hlasovných členů sboru.
Seznam i připravená povolací listina faráře je k dispozici na faře.

Bohoslužby s pověřením seniorátního výboru chrudimského
seniorátu budou v našem kostele v neděli 22.3. od 15h, povede je synodní
senior Joel Ruml a synodní kurátorka Lia Valková. Horní Čermná se totiž
na nějakou dobu stala sídlem seniorátu, tj. 24 sousedících sborů.

Bohoslužby s pověřením kantora sboru se budou konat v neděli
31.května od 8.45. Staršovstvo povolalo Daniela Duška do této služby na
dobu pěti let. Těšíme se na další plody jeho práce v oblasti církevní hudby.

Podzimní výlet
Už nyní si můžete poznamenat, že chystáme nedělní cestu autobusem
do Miroslavi a okolí na 8.října.

Sbírky a saláry
Děkujeme za to, že svůj sbor finančně podporujete svými saláry, dary a
sbírkami. Umožňujete tím aktuálně například opravu střechy našeho kostela,
ale předně přípravu mnohých setkání, která jsou otevřena příchozím.
Kdo můžete podpořit i druhé vzdálenější sbory, pamatujte např. na stavební
fond zvaný Jeronymova jednota, ze kterého se podporují investice
do nemovitostí a nutné opravy církevních budov ČCE. Sbírka na tento účel
bude během měsíce dubna.
V postní době chceme letos sbírkami podpořit tibetské školy a nomádské
rodiny v Tibetu.

Citát
Řekl jim: „Hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete.“
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