
Zveme vás k setkáním v kostele v Horní Čermné

2. 12. Roráty 6.00 - 6.30 
adventní zpěvy se čtením z bible a ztišením

4.12 2. neděle adventní  8.45 bohoslužby

9. 12. Roráty 6.00 – 6.30

11.12 3. neděle adventní 8.45 bohoslužby s M. Brandou

18.12. 4. neděle adventní
v 8.45 - bohoslužby se zvěstováním dětí 
a originální scénou „Nebe a země na dotek“

 v 18.00 - adventní nešporní bohoslužby 
s účastí chrámového sboru

25.12.  První svátek vánoční 
v 8.45 bohoslužby se sv. Večeří Páně

26.12.  Druhý svátek vánoční
v 8.45 bohoslužby se sv. Večeří Páně
společně s lanškrounskými a s jejich farářem
Davidem Najbrtem 

31.12. 15h krátká venkovní bohoslužba u Danova kříže

1.1. 2021 v 8.45 novoroční bohoslužby se sv. Večeří Páně

7.1. Tříkrálová charitní sbírka v obci Horní Čermná
Tříkrálový koncert bude letos na faře od 18.00
Filip Dvořák - cembalo, Jan Keller – cello, 
Matyáš Keller – cello 

Adventní dopis 2022
Farního sboru Českobratrské církve evangelické

v Horní Čermné

Přijď království tvé. 
Matouš 6,10

Dobrý Bože, v čase adventu očekáváme příchod tvého Syna.
Očekáváme toužebně každým okamžikem, že zaklepe 

na dveře našeho srdce a že je otevře své lásce. 



Milí přátelé a blízcí čermenskému farnímu sboru, 
nabízím vám k meditaci a k rozhovorům jednu větu:

Přijď království tvé. 

Můžete ji přijmout do centra pozornosti? 
Žít s ní advent? 

Zapalovat s ní svíce? 
Přemýšlet, s čím a s kým vás spojuje? 

Můžete se jí učit v jiných jazycích:  
latinsky - Adveniat regnum tuum, 

francouzsky - Que ton règne vienne, 
anglicky - Your kingdom come, 

ukrajinsky - Хай прийде Царство Твоє.

V klidu si projděte: 
Jak jste ji kdy zaslechli? 

Jak jste ji vyslovili? Jak ji vyslovujete teď?  
Kdo vás ji naučil? Kdo vám ji předal? 

Jaké má pro vás místo v kontextu Modlitby Páně? 

A potom: 
Jaká očekávání do té prosby vkládáte? Co má přijít? 
Co osobního? Co vztahového? Co proměňujícího?

Co mezinárodně politického?

Přeji, ať vás v tom inspiruje vánoční Evangelium.
Dotek blízkosti Božího království.

Ticho.
Setkání. 

A také třeba svatý Augustin, který napsal: 
"Modlit se, to znamená uvědomit si, že Bůh teď tvoří svět. "

Zveme  vás  k  setkáním  nedělním,  svátečním,  katechetickým,
kavárenským,  hudebním,  někdy  i  k  pracovním.  Zveme  vás
k  rozhovorům  ve  skupinách.  Nabízíme  osobní  rozhovory
s  farářem.  Nabízíme  doprovázení  při  přípravách  ke  křtu,  ke
konfirmaci, při přípravách ke svatbě (před vznikem manželství
i partnerství). Nabízíme pomoc s dopravou pro vás, kdo máte
do  Čermné  nebo  ke  kostelu  delší  cestu.  Nabízíme  pomoc
v nouzi, je-li jaká a jsme-li toho schopni. Pokud byste si přáli
domluvit  návštěvu,  slavení  domácí  bohoslužby  u  vás  doma
nebo v menším počtu na faře, dejte nám o tom, prosíme, vědět.

Děkujeme  vám,  kdo  nesete  finanční  odpovědnost  za  život
evangelické církve a konkrétně čermenského sboru s naší farou,
kostelem,  aktivitami,  službami.  Přispíváte  do  sbírek,  dáváte
dary a předně jste platili (nebo budete platit) letos svůj salár.
Na vyžádání vám vystavíme potvrzení o daru církvi pro účely
snížení základu daně z příjmu. Kdo o potvrzení žádal minulý
rok, dostane ho automaticky na konci ledna. 

Pro své pravidelné i jednorázové platby od nynějška prosíme,
použijete nový účet: 2802374433/2010 a rozlišujte i variabilním
symbolem:  777 - salár (pravidelný obvykle měsíční příspěvek);
555 - dary (jednorázové, pravidelné, jakékoli). Starý účet bude
fungovat ještě minimálně rok,  ovšem jeho podmínky pro nás
nejsou výhodné, proto bychom jej chtěli zrušit. 

Aktuální  pozvání a zprávy najdete vždy na webu nebo zjistíte
telefonicky na čísle 737 642 886. 

za staršovstvo Jakub Keller

Horní Čermná 2, 561 56
tel:  737 642 886; číslo účtu  2802374433/2010

horni-cermna@evangnet.cz      www.horni-cermna.evangnet.cz

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

