VELIKONOČNÍ DOPIS
2010
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Horní Čermné

Hle, otevřel jsem před tebou dveře,
a nikdo je nemůže zavřít.
(Zj 3,8)

Milí přátelé
v Čermné, Třešňovci, Mistrovicích, Jablonném, Lanškrouně, Těchoníně,
Bystřeci, Výprachticích… a mnohde jinde a dále rozptýlení a přece blízcí.
Moc Vás zdravím. Třeba Vám před svátky přijde vhod pár slov a pozvání.
*****
Slovo... když je k němu (a spolu s ním) důvěra … to potom dává smysl,
proč tu jsme, setkáváme se, ptáme se, hledáme, mluvíme spolu, slavíme,
pláčeme a sbíráme naději.
Jaké to pro Vás je, když je Důvěra spolu s biblickým Slovem:
Hle, otevřel jsem před tebou dveře, a nikdo je nemůže zavřít?
Může to být Vaše velikonoční zkušenost?
Přemýšlíme teď v poslední době na různých setkáních o „rozhovoru“,
kdy je i mezi dvěma lidmi slovo neseno důvěrou. Tradičně se tomu v církvi
říkává zpověď. Setkání (dvou lidí a slova a důvěry k tomu), kam můžeme
přinést i svou tíhu, svou bolest, svůj zápas víry, svoji otázku. Setkání, které je
(v Kristu) otevřené pro znamení milosti, odpuštění a spolubytí.
Může být, že i velikonoční potkávání bude takovým událostem nakloněno.
Nebo pak celá velikonoční doba plynoucí 50dní až ke svatodušní neděli.
(Pravda, velké svátky potřebují jistý čas k pozvolnému zklidnění a doznění.)
Každopádně bych Vám rád tímto dopisem tlumočil pozvání k tomu,
kdy slovo a důvěra k sobě mají v Kristu blízko - při bohoslužbách i osobních
setkáních.
Váš farář Jakub Keller
*****
Citát:
Existují věci, které se nedají chtít – a které se také proto nedají postavit na
požadavku či na rozkazu. Láska a víra se sebou nenechají manipulovat.
Dostaví se teprve tehdy, pokud naleznou odpovídající obsah a předmět.
Viktor E. Frankl

Oznámení
Pokud máte možnost, prohlédněte si někdy naše webové stránky:
http://horni-cermna.evangnet.cz/ Objevuje se na nich většina aktualit.
V neděli 21.3. bude po bohoslužbách výroční sborové shromáždění.
Je to příležitost pro hodnocení toho, co jsme měli společné v roce 2009.
Na velikonoční pondělí chceme letos slavit bohoslužby v kostele. Pozvali
jsme smíšený pěvecký sbor VOCATUS (přes 25 zpěváků a muzikantů), který
vede sbormistr Tomáš Najbrt. Zazní velikonoční kantáta „Bleib bei uns“
(BWV 6) od J.S. Bacha – moteto „Ježíši, můj milý" a Agnus Dei od
W. Byrda.
Připravujeme dvoudenní kurs výroby biblických postav, který povedou
katechetky z Českého katolického biblického díla z Dolan 16. a 17. dubna.
Přihlásit se ještě můžete u Moniky Polanské nebo na faře.
Stejný víkend u nás bude také návštěva tří členů Francouzské reformované
církve z pařížského sboru v Auteuil. V sobotu 17.4. večer je vezmeme na
besedu za humna do Letohradského evangelického kostela a v neděli budou
u nás při bohoslužbách ještě spolu s farářem Bernardem Martinem.
Pravidelná setkání v neděli jsou takto: 8.45 bohoslužby v Horní Čermné
a nedělní škola pro děti, po nich kavárna. Vždy 1. a 3. neděli v měsíci
bohoslužby v Horním Třešňovci od 14.00 v kostelíku naproti obecnímu
úřadu. Hodiny náboženství pro děti jsou v úterý v místní základní škole
a ve čtvrtek na faře. Biblická hodina pro dospělé od listopadu do velikonoc
ve čtvrtek od 18.00. V pátek se schází dětský klub, mládež a staršovstvo,
první pátek v měsíci je čajovna. V sobotu bývá setkání konfirmandů
a zkoušky chrámového pěveckého sboru. Dvě nové generační skupiny „třicátníci“ a „padesátníci“ - se scházejí jednou měsíčně.
Děkujeme Vám za Váš finanční podíl v podobě salárů, sbírek a darů. I tím se
obětavě podílíte na tom, co je možné připravit, opravit, podpořit a nově
začínat. Přehled o hospodaření můžete získat vždy při výročním sborovém
shromáždění nebo u kohokoli z presbyterů.
Vaše staršovstvo

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY 2010
28.března

Květná neděle

8.45 v Horní Čermné
začátek velikonočního týdne
18.00 v Horní Čermné na faře
památka „poslední večeře“
8.45 s Večeří Páně (na faře)
18.00 s Večeří Páně (v kostele)
+ místní chrámový sbor - A.Tučapský
Čtyři velikonoční moteta
8.45 s Večeří Páně (v kostele)
+ místní chrámový sbor - R.Dubra
Missa simplex
14.00 v Horním Třešňovci

1. dubna

Zelený čtvrtek

2.dubna

Velký pátek

4.dubna

Velikonoční neděle

5.dubna

Velikonoční pondělí 8.45 (v kostele)
bohoslužby s Velikonoční kantátou J.S.Bacha
Smíšený pěvecký sbor Vocatus

13.května
23.května

Nanebevstoupení Páně
Svatodušní neděle

Jste upřímně zváni. Pokud byste stáli o pomoc (např. s dopravou)
nebo o osobní setkání, nebojte se obrátit na faráře (737 642 886)
nebo někoho z presbyterů.
Horní Čermná 2, 561 56; tel: 465 393 534 (737 642 886)
ČSOB 128752017/0300
horni-cermna@evangnet.cz, http://horni-cermna.evangnet.cz/

