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Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože.
žalm 42



„Znáte svoji touhu po Bohu?“

Mladý muž chodil mezi lidmi s otázkou a zapisoval si odpovědi. 
„Znáte svoji touhu po Bohu?“

– Copak já vím, po čem toužím? 
– Ještě se mě nikdy nikdo neptal. Odkud jsi? 
– Myslím, že ve mně něco takového jako touha po Bohu je, ale 

nemám pro to správná slova. 
– Jdeš rovnou k věci, díky. Ano, po Bohu toužím, po živém Bohu. 
– Touhu znám, mladíku, ale po Bohu to nebude.
– Promiň, ale mám všechno, co potřebuji, nic už mi nechybí. 

S čím vším se mladík asi potkal? 
S nejistotou. (Však zamířil do nevyslovených lidských potřeb.) 
S rozpaky. (Pustit si k sobě otázku, když jde „na tělo“, není jen tak.) 
S hladem a žízní po smyslu. (Však se nakonec ani u nás nezapře.) 
Potkal se ještě se spoustou dalších témat, co jich lidé v sobě nosí. 

***
Milí … k čermenskému evangelickému sboru patřící, 
moc Vás zdravím a nabízím vpustit do adventu mladíkovu otázku. 
Může v tom být pomoc a síla, když si uvědomíme svoji žízeň po 
smyslu i svoji nejistotu i vše další, co se nám s touhou po Bohu 
spojuje. Přijde s ní také otevřenost pro to, co bychom chtěli spolu 
očekávat a  slavit ve vánočním období. Pokud se potkáme u 
podobných otázek, které si životem neseme, potkáme se jistě i u 
jeslí, u Božího „jsem s vámi“. 
Otázka a touha po Bohu je přece ta hvězda v betlémské krajině. 

A HLE, HVĚZDA, KTEROU VIDĚLI NA VÝCHODĚ, ŠLA PŘED 
NIMI, AŽ SE ZASTAVILA NAD MÍSTEM, KDE BYLO TO DÍTĚ. 
(Mt 2,9)

s přáním pokoje Váš farář Jakub Keller



Chceme Vás tímto dopisem pozvat ke svátečním bohoslužbám a 
setkáním. Chceme si připomenout, že spolutvoříme čermenský 
evangelický sbor, a pečovat o kontakty. Prosíme, abyste nám dali 
vědět, pokud by se někomu z Vás měnila adresa, na níž byste chtěli 
dopisy dostávat. Pokud byste stáli o pomoc s dopravou na některé 
setkání nebo o osobní návštěvu, nebojte se telefonovat nebo napsat 
na číslo 737 642 886. 
Chceme Vám také poděkovat za finanční podporu, kterou svému 
Farnímu sboru v Horní Čermné poskytujete (nebo se chystáte 
poskytnout) formou nedělních sbírek, salárů a darů. 

***

OTEVŘENÉ SETKÁNÍ NA EVANGELICKÉ FAŘE
v úterý 14.12.2009 od 19.00 

s Filipem a Květou Kellerovými
vyprávění  o zkušenostech jejich ročního pobytu na faře v Londýně

***

ADVENTNÍ NEŠPORY
čtvrtou adventní neděli 19.12. od 18.00 v kostele 

bude zpívat náš chrámový sbor 
pod vedením Daniela Duška

***

KONCERT VE VÁNOČNÍM OBDOBÍ
9.1. od 16.00 v kostele

pozvali jsme 
Chrámový sbor farnosti z Dolní Čermné s orchestrem

pod vedením Pavla Vašíčka 



pozvání:

14.12. otevřené setkání na faře od 19.00

19.12. bohoslužby 
na faře v 8.45 - zvěstování dětí a mládeže 
v Horním Třešňovci ve 14.00
v kostele Adventní nešpory v 18.00 s místním 
chrámovým sborem 

25.12.  Boží hod vánoční - bohoslužby se sv. večeří Páně 
v kostele v 8.45 
v Horním Třešňovci ve 14.00

26.12.  Druhý svátek vánoční – bohoslužby se sv. večeří Páně 
na faře v 8.45 

31.12. procházka od 14.00 a pak posezení na faře
bohoslužby na závěr roku na faře od 18.00

1.1. novoroční bohoslužby na faře v 8.45 

2.1. bohoslužby na faře v 8.45 (host Filip Keller)

9.1 bohoslužby v kostele v 8.45
vánoční koncert v kostele od 16.00
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