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VELIKONOČNÍ DOPIS  2023

Pro nás je rozlámán chléb, rozbité spojuje Pán,
v kalichu naplněném až po okraj, dává se nám, duši tak sytí on sám.

Milí přátelé a všichni blízcí sboru evangelické církve 
v Horní Čermné, přeji vám požehnané Velikonoce a v nich
zastavení, nadechnutí, rozhlédnutí, setkání, dobrý rozhovor,

nový začátek, posilu na cestu.  
A  moc  si  vážím  toho,  jak  to  vše  umožňujete  svojí  přítomností
i  druhým lidem vedle vás.  Posílám vám k tomu inspiraci  ze slov
francouzského kolegy Gérarda a myslím na vás. 

Jakub Keller 

Životní jiskra
ať v Tobě nikdy nezhasne,

i kdyby ji dusilo kdeco a kdekdo.

Tvoji vděčnost za život
ať nebrzdí ani odporné zlo.

A slova potřebná k životu jako: laskavost, radost, svoboda, důvěra
ať Ti nikdy nezatuhnou do falešných jistot,

ať se stanou tím, co stále hledáš,
ať v jejich hledání nejsi ještě u cíle.

Tvoje víra
ať nikdy není bez pochybností,

a tvoje pochybnosti ať nikdy nejsou bez důvěry.

Úžas nad životem
ať je Ti darem a milostí,

ať Ti nebrání v kapacitě pohoršovat se nad nespravedlností
a vnímat utrpení okolního světa.

Naděje – třeba drobná - ať Tě bere za ruku,
ať Tě přivede na neobvyklé cesty

a ať v Tobě rozezní píseň, která bude pozváním k životu.

dle  Gérard Delteil



Zveme vás k pravidelným i mimořádným setkáním. Většinu z nich 
oznamujeme při nedělních bohoslužbách a na webu, některá zde:

Koncerty v kostele: 
Avonotaj – 30.4. od 17h - tradiční židovské písně v hebrejštině, jidiš 
a ladino - pěvecký soubor s instrumentálním doprovodem 
Salon Družecký - 20.5 od 19h - rakousko-česká komorní hudba 
Ana Inés Feola – historický hoboj, Karol Gostynski – housle, 
Julia Kriechbaum – viola, Matyáš Keller – cello
Kerberos Ensemble - 28.5. - Kristina Kubová – mezzosoprán, 
Magdaléna Kyselovičová – hoboj, Nikola Liederhaus - kytara 
Varhanní koncert - 9.6. od 20h – Roman Perucki z Polska
Koncert žáků ZUŠ – 26.6. od 16h

Kavárničky na faře:  21.3. - 4.4. - 18.4. - 2.5. ; 9.5. s výletem
Zbytov s dětmi a mládeží: 23.-30.7.
Pobyt rodin s dětmi ve Velké Lhotě: 5.-12.8.
Farní dobročinná cukrárna: 11.6.
Den otevřených setkání: 3.9.

Finance:
Jsme vděčni za jakoukoli formu podpory. Nově jsme otevřeli 
účelovou sbírku na modernizaci vytápění sborových prostor na 
faře. Pokud se rozhodujete, zda a jak zaplatit salár či jinak finančně
podpořit hospodaření čermenského sboru, najdete k tomu užitečné
informace na webu v kolonce „finance“. 
Postní sbírku letos věnujeme na pomoc dětěm v Libanonu – 
konkrétně na vzdělávání pro uprchlíky ze Sýrie. 
V průběhu měsíce května bude sbírka na Jeronymovu jednotu – 
fond podporující opravy kostelů. 
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1. dubna sobota večerní modlitba pokání
od 19h v kostele 

2. dubna Květná neděle bohoslužby
od 8.45  v kostele
po bohoslužbách výlet s dětmi

4. dubna úterý kavárnička s Martou Kovářovou 
od 9.30 na faře

6. dubna Zelený čtvrtek bohoslužby a večeře u stolu
památka Poslední večeře
od 18.00 na faře

7. dubna Velký pátek křížová cesta
od 10.00 na Mariánské hoře 
nešporní bohoslužby v kostele 
od 18.00 s chrámovým sborem
s kázáním Pavla Vychytila

9. dubna Velikonoční neděle   vigilie 4.30 od fary a 
asi v 5.00 u ohně u rozhledny
od 8.45 bohoslužby v kostele 
s ručním zvoněním zvonů 
s účastí chrámového sboru

10. dubna Velikonoční pondělí   bohoslužby s hudbou 
od 8.45 v kostele
Matyáš Keller a Jakub Keller

18. května svátek Nanebevstoupení Páně

28. května Svatodušní neděle
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