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Narození Ježíšovo se událo takto: Jeho matka Maria byla 
zasnoubena Josefovi, ale dříve než se sešli, shledalo se, že
počala z Ducha svatého. (Matoušovo evangelium 1,18)

Co vše se děje „dříve než“?
Dříve než budou svátky. To se možná víc soustředíme,  
plánujeme, přemýšlíme, navštěvujeme, někdy se také víc 
obáváme. Snad i proto se snažíme - dříve než bude pozdě -  
uvědomit si své životní souvislosti a své kořeny. Snažíme se 
alespoň něco si včas mezi sebou vyříkat. 

Některé věci – ty důležité – je dobře povědět předem. 

Jak je to s tím, co je od Boha? Má on také nějaké „dříve než“?
Dříve než se rozběhneš do života, znal jsem tě a posvětil, říkal
jednomu prorokovi. Dříve než ti svitne moje blízkost, dříve než
začneš mluvit v mém jménu, inspiroval jsem tě svým Duchem. 
Dříve než bys tušil, myslel jsem na smysl tvých dnů pro druhé. 

A ještě jinak má pro nás Bůh své „dříve než“. Už brzy se 
potkáte s následující zprávou: Ještě dříve než jste se sešli, 
začal jsem být mezi vámi. To píše evangelium o Marii a 
Josefovi, o lidech obyčejných a nás všechny zastupujících. Jak
může být dítě počato z Ducha svatého, tomu se rozumět nedá. 
Ale lze uvěřit tomu, že Bůh má s námi své „dříve než“. Lze 
uvěřit tomu, že jeho cesta při nás je zároveň lidská a zároveň 
je i tajemstvím. 

V Božím „dříve než“ je naše záchrana. 
Kdyby se vám zdálo, že je zatím moc malá a křehká, slyšte 
předem, že je v ní Láska a má už od počátku tu největší naději.



Milí členové a přátelé čermenského evangelického sboru, 

vyřizuji vám adventní pozdravení od celého staršovstva. Vždy 
před velkými svátky stojíme o to, abychom o sobě trochu víc 
věděli a zas o něco lépe nebo jen znovu nabídli setkání, která 
jsou možná, vzácná, sváteční, nedělní i všední, společná i 
individuální, v kostele, na faře, ve škole, na cestách i u vás, pokud
je třeba.  

K dopoledním bohoslužbám čtvrté neděle adventní připravujeme 
s dětmi z nedělní školy malé divadlo s názvem Anděl Páně, s 
mladšími konfirmandy přečteme krátkou hru Inkarnace. K 
odpoledním – nešporním - bohoslužbám připravuje chrámový sbor
skladby pod vedením Daniela Duška. 
Na začátku nového roku opět pomáháme organizovat v obci 
Tříkrálovou sbírku po které bude i tříkrálový koncert. 
V podání souboru Castelli in Aria zazní Písně barokních vánoc.

Vyřizuji vám od staršovstva také poděkování za finanční 
podporu, kterou poskytujete formou nedělních sbírek, 
mimořádných darů a pravidelných salárů (převodem na účet nebo 
skrze pokladníka). Pomáháte tím zajišťovat služby sboru i běžný 
provoz a mimořádné výdaje. 
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11.12. třetí neděle adventní
v 8.45 bohoslužby na faře s Michalem Brandou

18.12. čtvrtá neděle adventní
v 8.45 bohoslužby s dětmi na faře 
ve 14.00 bohoslužby v Horním Třešňovci
v 18.00 adventní nešpory v kostele

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

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

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

1.1. 2017 v 8.45 novoroční bohoslužby na faře
se sv. večeří Páně

7.1. Tříkrálová sbírka – Charita
v 18.00 Tříkrálový koncert v kostele

8.1. neděle Křtu Páně
v 8.45 bohoslužby na faře s Tomášem Junem

http://www.horni-cermna.evangnet.cz/
mailto:horni-cermna@evangnet.cz

