
pozvání ke svátečním bohoslužbám

10. dubna Květná neděle 8.45 v Horní Čermné 

14. dubna Zelený čtvrtek 18.00 v Horní Čermné na faře
památka Poslední večeře -
bohoslužby a večeře u stolu

15. dubna Velký pátek 10.00 na křížové cestě
na Mariánské hoře 
18.00 s Večeří Páně
s účastí chrámového sboru

17. dubna Velikonoční neděle  8.45 s Večeří Páně 
s ručním zvoněním zvonů 
s účastí chrámového sboru

18. dubna Velikonoční pondělí 8.45  
s poslechem velikonoční 
kantáty J.S.Bacha

26. května svátek Nanebevstoupení Páně
budeme možná slavit společně s lanškrounskými

5. června Svatodušní neděle

VELIKONOČNÍ DOPIS  2022

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Horní Čermné

CHARLIE MACKESY 



Co máme dělat, když nás bolí srdce? 
To je Otázka. Najdeme ji nejen v krásné knížce, kterou napsal pan
Mackesy,  ale  i  v  příbězích  našeho  života  a  hlavně  v  mnoha
biblických textech (zvlášť v těch pašijních). Najdeme ji vyslovenou
i nevyslovenou. Najdeme ji prožívanou tíživě v souvislosti s válkou
na Ukrajině. Najdeme ji za nově zrozenou solidaritou (té je třeba
dopřát ještě dlouhý čas), najdeme ji  za společným vzdorem proti
zlu  ruské  agrese.  Všimněte  si,  že  Otázka  ‚co  máme  dělat?‘  je
v množném čísle, je nám společná. Potřebujeme, aby tak byla ještě
nějakou dobu, aby byla spojující. Tak se asi stane, že budeme s tou
Otázkou vstupovat do velikonočního týdne,  usedat u společného
stolu,  postávat  u  kříže,  půjdeme  s  ní  nedělním  ránem.  Spolu.
Dopřejme srdcím čas … dokud se neprobudí s novou nadějí. 

Milí přátelé a všichni, kdo jste blízko sboru evangelické církve 
v Horní Čermné jako členové, hosté a příchozí,
přijměte tento dopis předně jako přání požehnané cesty 
velikonočním týdnem i celým následujícím velikonočním obdobím.

Dopis  je  zároveň  pozváním  k  pravidelným  i  mimořádným
setkáním, které rádi připravujeme již bez omezení a vážíme si toho,
že je mnozí spolutvoříte, podporujete a dbáte na jejich otevřenost. 

Všechny neděle a ostatní svátky slavíme v Horní Čermné v kostele.
(V Horním Třešňovci jsme slavení nedělí zatím neobnovili.) Pokud
někdo máte delší nebo komplikovanější cestu, rádi vám pomůžeme
s dopravou, pokud byste měli zájem, volejte na 737 642 886.
Děti  zveme  od  září  do  června  do  nedělní  školy  a  k  výuce
náboženství.  Se staršími  dětmi  budeme teď ze soboty na neděli
(9.4.) přespávat na faře, nabízíme společný, tvořivý a tichý vstup do
velikonočního týdne. V létě pojedeme se školními dětmi a s mládeží
na Zbytov od 10. do 17. července, už je třeba se přihlásit. Na podzim
bychom rádi slavili konfirmaci s těmi, kdo se k ní připravují a začali
bychom setkávání s novou skupinou. 

Dospělé zveme k rozhovorům osobním i společným, k přípravě ke
svátostem  (křtu  a  Večeři  Páně),  k  přípravě  na  manželství,
k  duchovnímu  doprovázení.  Scházejí  se  také  generační  skupiny
„soustředníci“,  „pátečníci“,  „kavárnička“ a mohou vzniknout další.
Vás,  kdo rádi  zpíváte,  zveme do  chrámového  sboru,  který  vede
Daniel Dušek. 
Pobyt rodin s dětmi  jsme letos plánovali do Velké Lhoty od 6.8.
Hledáme teď jinou lokalitu, snad se to povede. 
Můžete se hlásit na společný výlet na Vysočinu. V neděli ráno 15.5.
bychom rádi  jeli  na bohoslužby do Sázavy u Ždáru,  na Zelenou
horu, do Jimramova, na Zbytov, do Vendolí. 
Poprvé můžete 8.5. na farské zahradě zažít novou dobročinnou akci
zvanou fairtradová snídaně, nebo již tradiční farní cukrárnu 12.6.
Varhanní koncert v rámci MHF bude u nás v kostele 9.6.

 
farář Jakub Keller

Kdo  se  rozhodujete,  zda  a  jak  zaplatit  salár  či  jinak  finančně
podpořit hospodaření čermenského sboru, najdete k tomu užitečné
informace na webu, v kolonce „finance“.  Mnozí  z vás reagovali  a
reagují na výzvu 5% a hlavu vzhůru zvýšením svých salárů a darů.
Za to  moc děkujeme.  Jsme vděčni  za  jakoukoli  formu podpory.
https://hlavuvzhuru.e-cirkev.cz/

Postní sbírku letos věnujeme na pomoc Ukrajině. V průběhu měsíce
května  bude  sbírka  na  Jeronymovu  jednotu  –  fond  podporující
opravy kostelů. (Na elektronické verzi letošního letáku najdete foto
čermenského kostela s opravenou střechou.)
https://jeronymovajednota.e-cirkev.cz/res/archive/002/000300.pdf?seek=1648037220
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