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Pryč je kámen ... Tanec začíná. 

Pryč je kámen,
který po celé měsíce drtil mou hruď

a zavalil vstup k mému srdci,
k mé tvůrčí síle, 

k mé radosti ze života a k energii, 
k mé budoucnosti a k novým životním možnostem.

Odvalen byl balvan
od vchodu do hrobky mé smrti,
mých ran, útěků a uzavřenosti,

mé nepružnosti a ztuhlosti.
Náhrobní kámen se rozlomil v půli.

Tanec začíná.

Milí přátelé a všichni, kdo jste blízcí čermenskému evangelickému sboru, 
připravujeme se na Velikonoční týden a tímto dopisem bych chtěl podpořit 
i Vaši osobní přípravu. Obrázkem a pár slovy, pozváním a nabídkou setkání. 

Velikonocemi se může hodně změnit. 
Proto je asi dobře mít na to delší čas. Tři dny? Nebo týden? 
Kolik byste potřebovali? A jak byste takový čas pro sebe nazvali?

Někteří místo velikonoční týden říkají: tichý týden. 
Asi ví proč. Mají na mysli ticho velkopáteční a celkově zkušenost, že některé 
bolesti ani nelze vyslovit, jen u nich být spolu. 
I proto jsme tady a můžeme se potkat. 

Jiní zase říkají svatý týden.
A jsou pozorní k tomu, co by mohlo být zcela jiné, 
co může nově začít a dobře začít. 
I proto jsme tady a můžeme se spolu potkat - o svátcích a pak každou neděli. 

farář Jakub Keller 



PŘEDNÁŠKY
Přijměte pozvání na dvě dubnová 
otevřená setkání na faře.

V úterý 9. dubna od 19.00  
s Marií Malou, která je ředitelkou 
Oblastní charity ÚO, budeme mluvit 
o službách charity u nás a v našem 
okolí.  

Ve čtvrtek 25. dubna od 19.00 
s Lenkou Kohlovou, která se vrací 
z pobytu v Africe a bude mít pro nás 
připravený večer s názvem: 
Evropským dobrovolníkem v Keni 
aneb mapování v srdci Afriky.

KONCERTY
1. dubna 
v rámci bohoslužeb na Velikonoční 
pondělí v 8.45 vystoupí s 
repertoárem od A.Dvořáka a 
C.Francka  profesor konzervatoře 
Karel Prokop (varhany) a Virginia 
Walterová (zpěv), nositelka světové 
ceny Antonína Dvořáka.

24. května (pátek) od 20.00
chystáme v rámci „Noci kostelů“ 
koncert orchestru studentů pražské 
konzervatoře.

15. června (sobota) od 20.00
v rámci Mezinárodního festivalu zde 
bude koncertovat německý varhaník 
Wolfram Syré. 

LÉTO
Je daleko..., ale zatím víme, 
že bychom rádi jeli s pár lidmi 
začátkem června do Taizé, s mládeží 
od 21. července na vodu a s dětmi 
od 28. července na Zbytov. Termín 
několikadenního putování podél 
polských hranic ještě domlouváme. 

SBÍRKY
V postní době 
doporučujeme podpořit veřejnou 
sbírku na pomoc sirotkům v Etiopii. 
Více na www.hrp.diakonie.cz.

V dubnu 
budeme sbírat na stavební fond 
zvaný Jeronymova jednota, 
z kterého se podporují investice 
do nemovitostí a nutné opravy 
církevních budov ČCE. 

Finančně můžete podporovat 
i svůj čermenský sbor tak, jak 
většinou činíte: formou darů, salárů 
a nedělních sbírek. Umožníte tím 
vytvářet zázemí pro všechna setkání, 
která připravujeme, a péči o 
čermenský kostel, varhany, faru 
i modlitebnu v Horním Třešňovci. 

Za podporu všech sbírek a za Vaše 
dary děkujeme jménem staršovstva. 

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY 2013

24.března Květná neděle 8.45 v Horní Čermné na faře

28. března Zelený čtvrtek 18.00 v Horní Čermné na faře
památka poslední večeře -
bohoslužby a večeře u stolu

29. března Velký pátek 8.45 s Večeří Páně na faře
18.00 s Večeří Páně v kostele
s účastí místního chrámového sboru

31. března Velikonoční neděle 8.45 s Večeří Páně v kostele
s ručním zvoněním zvonů a
s účastí místního chrámového sboru

1. dubna Velikonoční pondělí 8.45 v kostele
bohoslužby s varhanní hudbou 
a zpěvem
varhany Karel Prokop
zpěv Virginia Walterová

dále bude 

9. května svátek Nanebevstoupení Páně
19. května Svatodušní neděle

Zveme Vás i k dalším setkáním, která jsou pravidelná: nedělní škola pro děti, 
výuka náboženství ve škole, příprava ke křtu a ke konfirmaci, setkání 
mládeže, třicátníků, padesátníků, zkoušky chrámového sboru. 
Zveme i k setkáním příležitostným: přípravě na manželství, doprovázení, 
k osobním rozhovorům s farářem. 

Aktuality a kontakty najdete i na webu  http://horni-cermna.evangnet.cz/  .  

Farní sbor Českobratrské církve evangelické 
Horní Čermná 2, 561 56 

tel: 465 393 534, 737 642 886, horni-cermna@evangnet.cz, číslo účtu: 128752017/0300

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

