
Proč tu vůbec jsme? 

Chceme  se  shromažďovat  jako  společenství,  které  vítá  lidskou 
rozmanitost. Chceme se podílet na vytváření místa, kde se mohou lidé 
jakékoli  víry  -  nebo  i  lidé  nevyznávající  žádnou  víru  –  setkávat  v 
naslouchání, rozhovoru, v otevřenosti otázkám, v radosti a v modlitbě. 
Chceme  být  solidární  s  lidmi,  kteří  se  z  nějakých  důvodů ocitli  v 
mimořádné  životní  situaci  nebo  na  okraji  společnosti.  Snažíme  se  o 
otevřenost a přístupnost i pro nově příchozí.

Centrem společného života jsou nám bohoslužby. Slavnost pro 
všechny. Slavnost, při které chceme vždy znovu a s novým porozuměním 
přijímat Boží Slovo a žít z něho. 
    Farář je tu k tomu, aby spolu se členy staršovstva pečoval o 
připravovaná setkání, aby byl k dispozici pro doprovázení jednotlivců, 
dvojic i rodin, při mimořádných událostech, při přípravě ke svátostem 
(Křtu a Večeři Páně), při vstupu do manželství a jiných životních 
událostech. Farář je k zastižení na faře nebo na čísle 737 642 886. 

                           (z farářovy nové povolací listiny)

Kostel 

Interiér kostela se za poslední dva roky proměnil. Všimněte si apsidy, 
výmalby,  nátěru lavic,  dveří,  veřejí,  oken,  ozvučení,  topení,  osvětlení. 
Zbývá ještě rekonstrukce nátěru kazatelny a kulatiny. 

Z  půjčky,  kterou  jsme  si  vzali,  zbývá  ještě splatit  375  000,-.  Moc 
děkujeme všem, kdo na interiér kostela přispěli. (Připomínáme, že jsou-li 
Vaše  saláry  a  dary  evidovány  ve  sborovém  účetnictví  pod  Vaším 
jménem, můžete si je odečíst z daňového základu, až budete platit daň 
z příjmu.  Vydáme  Vám  k  tomu  na  požádání  příslušné  potvrzení  pro 
finanční úřad.)

Předplatné časopisů 

Pokud  byste  někdo  stáli  o  zprostředkování  předplatného  časopisů 
Bratrstvo, Český bratr, Protestant, rádi Vám v tom pomůžeme. 

Co chystáme

Navštíví nás farář Bernard Martin a bude s námi od 11. do 27. 
dubna. Můžete se těšit na setkání s ním při bohoslužbách, 
přednáškách, katechezích a osobních rozhovorech.

Na léto připravujeme pobyt dětí a mládeže na Zbytově od 11. do 20. 
července. S mládeží bychom chtěli jet na vodu od 3.srpna.

Na naší faře bude od 8. do 15. srpna sportovní pobyt evangelické 
mládeže a od 15. do 22.srpna biblický kurs evangelické mládeže 
pořádané celocírkevním odborem mládeže.

Poslední neděli v srpnu bychom si chtěli při sborovém dni 
otevřených setkání připomenout výročí 170 let od postavení kostela.

Na víkend 13.-14. září se připravuje setkání rodu Šilarů a přátel 
Čermné. Podrobnosti najdete na http://horni-cermna.evangnet.cz/

Pravidelná setkání 

neděle: 8.45 bohoslužby v Horní Čermné a nedělní škola pro děti
kavárna po bohoslužbách 
14. bohoslužby v Horním Třešňovci -1. a 3. neděli

úterý: 13.00 a 15.00 výuka náboženství ve škole 
přihlásit se může kdokoli z Vašich dětí a vnoučat i z 
okolních obcí (pro ty, kdo jsou žáky ZŠ v HČ, je výuka 
zahrnuta mezi nepovinné předměty)

         17.00 nová skupina mladých, kteří se připravují na křest a
                   konfirmaci 

čtvrtek  18.00 biblická hodina pro dospělé 

pátek: 16.00 dětský klub
        18.00 setkání mládeže

    18.15 první pátek v měsíci veřejná čajovna 

sobota   18.00 chrámový pěvecký sbor 



VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY 

16. 3. Květná neděle 8.45 na faře
20.3. Zelený čtvrtek  18.00 na faře okolo stolu památka
                                                          poslední večeře 

21.3. Velký pátek 8.45 na faře  s Večeří Páně
          18.00 v kostele s Večeří Páně 

23.3. Velikonoční neděle 8.45 v kostele s Večeří Páně  
            14.00  v Horním Třešňovci s Večeří Páně

24.3. Velikonoční pondělí     8.45  na faře

Doba velikonoční pokračuje každou neděli až k svátku 
Nanebevstoupení Páně - 1. května (čtvrtek)  
a Svatodušní neděle – 11. května

Rádi  vám  pomůžeme  s  dopravou  na  bohoslužby  a  další  setkání. 
Můžete se obrátit na pana faráře nebo někoho z presbyterů. 

Děkujeme Vám za vše, co pro svůj sbor děláte,  že na něj myslíte a  že 
nesete jeho radosti i starosti. 

Přejeme Vám požehnané Velikonoce
za staršovstvo

Hana Šilarová
místokurátorka

Jiří Marek
kurátor

Jakub Keller
farář
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Kriste,
nepředstavitelná je tvá cesta
vedoucí porážkou a prohrou. 
Nepředstavitelná je smrt
obklíčená životem.
Nepředstavitelné je, 
že poslední jsou první 
a míň je víc.
Nepředstavitelný je velbloud
deroucí se uchem jehly.
Nepředstavitelný je bezdomovec
na svatební hostině.
Nepředstavitelná je víra. 

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

