
13.12 Roráty 6.00 - 6.30 v kostele
adventní zpěvy se čtením z bible a ztišením

15.12 třetí neděle adventní 
8.45 bohoslužby na faře
14.00 v Horním Třešňovci
18.00 v kostele adventní nešpory s chrámovým sborem

18.12. 17.00 v kostele besídka s dětmi z dětského domova 

22.12. čtvrtá neděle adventní
v 8.45 bohoslužby s dětmi na faře 

25.12.  Boží hod vánoční
v 8.45 bohoslužby v kostele se sv. Večeří Páně

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

29.12. 1. neděle po Narození Páně 
v 8.45 bohoslužby na faře s Jiřinou Kačenovou

31.12. od 14.00 procházka s následným posezením na faře
od 18.00 bohoslužby na závěr roku na faře

1.1. 2019 v 8.45 novoroční bohoslužby na faře 
sv. Večeře Páně

3.1. v 18.00 koncert Lanškrounského smíšeného sboru v kostele

5.1. 2. neděle po Narození Páně 
8.45 bohoslužby 
ve 14.00 v Horním Třešňovci

odpoledne Tříkrálová sbírka po domech, Charita

Adventní dopis
Farního sboru Českobratrské církve evangelické 

v Horní Čermné
prosinec 2019

Maria vzpomíná, litografie Ivana Noble



Půjdeme?

Pobídka slovem půjdeme/půjdu – jakou s tím máte zkušenost? 
Mohla by v ní být Radost z naplněného očekávání? Odvaha? Nově 
nalezené směřování? Nově přijaté pověření? 
Všiml jsem si, že v biblických knihách tomu tak bývá. Přitom víme 
všichni, že vydat se na cestu je riskantní. Podmínky mohou být 
mizerné, náročnost nepřiměřená, délka únavná a hlavně pozor: 
cesta vás může změnit.  Přesto se v adventním a vánočním čase 
znovu necháváme inspirovat pro ta nejvzácnější setkání na cestě. 
Myslím teď i na cestu ve vaší vnitřní krajině víry i v modlitbě. 
Bůh se vydal směrem k nám a my … Půjdeme? Půjdu? 
„Ty půjdeš, abys mu připravil
cestu“ (Lk 1,76), říkal otec
Zachariáš hned s narozením svého
synka, dříve než se naučil chodit.
A jeho slova se stala proroctvím.
Proto se vám může stát, že je
zaslechnete i vy osobně. „Půjdeš,
abys mu připravil(a) cestu.“ Může
se vám stát, že si řeknete: Půjdu.
Půjdu a udělám, co je v mých silách
pro přípravu setkání. A bude v tom
radost i odvaha i nasměrování. 
Bůh se už vydal na cestu k člověku.
Jsou lidé, kteří dost pomohli tomu,
aby přišel až k nám. Riskovali cestu,
modlili se za nás, zpívali a mnoho
písní nám i zanechali, otevřeli ruce
zaťaté. I vaše modlitba je přípravou, která má velkou sílu. 
Otevírá cestu. 

Milí členové a přátelé čermenského evangelického sboru,
myslím na vás a na situace, ve kterých vás zastihuje tento 
adventní dopis. Vyřizuji vám i od všech členů staršovstva přání 
Božího požehnání pro sváteční dny. Jsme vděčni za to, že se kostel
a fara v Čermné a kostelík v Horním Třešňovci mohou stávat 
místem setkání. Mnozí tomu všelijak napomáháte a jste pozorní 
i k tomu, co potřebují druzí. Děkujeme za to. Děkujeme i za vaše 
saláry, sbírky a dary, pomáháme tím společně zajišťovat všechny 
služby sboru i běžný provoz a mimořádné výdaje. V příštím roce 
budeme muset opravit střechu na faře. I drobný příspěvek 
na tento účel přijde vhod. Více o saláru a financích se dočtete 
na webových stránkách. 

V tomto roce jsme vedli řadu rozhovorů o bohoslužbách, 
o významu jednotlivých částí a o způsobu, jakým je slavíme. 
Není nám dáno vyjádřit, jak nesmírný význam bohoslužby mají 
pro nás, pro celý svět, pro Boží dílo zde na zemi. Ač třeba domácí, 
jsme při nich všichni hosté, přijatí i přijímající u jednoho stolu. 
Přejeme si, aby to zde mohli zakoušet všichni příchozí a také děti. 
S rodiči mluvíme o tom, že jejich děti mohou z nedělní školy přijít 
zpět do kostela ke slavení Večeře Páně. Rodiče i prarodiče nejlépe
poznávají příhodnou chvíli, kdy a jak si o tom s dětmi povídat. 
Lze k rozhovorům přizvat i faráře. Přípravu ke svátostem jsem  
připraven nabídnout komukoli. 

za staršovstvo farář Jakub Keller
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