
VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY 2014

13.dubna Květná neděle 8.45 v Horní Čermné 
křestní bohoslužby 

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

18. dubna Velký pátek 8.45 s Večeří Páně 

18.00 s Večeří Páně 
s účastí místního chrámového sboru

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

14.00 v Horním Třešňovci

21. dubna Velikonoční pondělí 8.45 v kostele
bohoslužby s hudbou 

29. května svátek Nanebevstoupení Páně

8. června Svatodušní neděle s konfirmací a křty

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

VELIKONOČNÍ DOPIS
2014

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Horní Čermné 

Kdo by mě doprovodil k Setkání? 

Ten, který se dovede zastavit i u mé bolesti? 
Ten, který ve mně probouzí otázky? 
Ten, který se nebojí pohnout i s tím, co mě zavalilo? 
Ten, který rozumí mé samotě i mému hledání druhých? 
Ten, který se nebrání mluvit se mnou i o smrti? 
Ten, který svým životem tvoří svobodu i ve mně?  

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


Milí přátelé a všichni, 
kdo se nějak vztahujete k čermenskému evangelickému sboru, 

posílám Vám nabídku sedmi otázek a pozvání na velikonoční svátky, 
při kterých bychom mohli být spolu. 

Váš farář Jakub Keller

Pokud je to pro Vás možné, přijměte pozvání i k ostatním setkáním, 
které připravujeme nebo rádi připravíme: 
nedělní bohoslužby, nedělní škola pro děti, výuka náboženství ve škole, 
rozhovory o víře s dospělými, příprava ke křtu a ke konfirmaci, zkoušky 
chrámového sboru, generační večery mládeže, třicátníků, padesátníků, 
příprava na manželství, doprovázení, osobní rozhovory s farářem. 

Jeden svět
Na večer 29.dubna od 19.00 Vás 
zveme na promítání festivalového 
filmu „Film jak Brno“ s následným 
rozhovorem.

Noc kostelů
V pátek 23. května večer bude i u 
nás tzv. Noc kostelů. Zveme Vás 
na povídání o varhanech, prohlídku 
zvonů a další program.

Koncert
V sobotu 14. června od 20.00
v rámci Mezinárodního festivalu 
bude u nás koncertovat francouzský 
varhaník Daniel Pandolfo.

Setkání pokřtěných 
V neděli 22.června zveme k 
rozhovoru s pohoštěním na faře a 
farské zahradě všechny ty, kdo byli 
v našem sboru pokřtěni v posledních 
pěti letech. 

Léto
S dětmi, které navštěvují nedělní 
školu nebo chodí na hodiny 
náboženství, pojedeme od 20. do 27. 
července na Zbytov. Můžete se 
hlásit na faře.
S mládeží bychom chtěli jet na vodu 
od 24.8. 

Sborový den
Na poslední neděli v srpnu 31.8. 
chystáme „Den otevřených setkání“ 
s programem, který začíná 
bohoslužbami a končí odpoledním 
koncertem. 

Výlet do Zelova 
19.-21.září
Připravujeme návštěvu 
v Evangelicko-reformovaném sboru 
v Zelově v Polsku a zveme Vás na 
tuto cestu. 
Máme celkem 30 míst, pojedeme 
autobusem. 
Odjíždět budeme v pátek kolem 
poledne, v sobotu navštívíme 
Kleščov s průvodcem Petrem 
Brodským. 
Po nedělních bohoslužbách se 
budeme vracet tak, abychom byli 
kolem 20h doma. 
Za cestu a dvě noci se snídaní bude 
třeba platit asi 1500,-. 
Budeme rádi, když se brzy 
přihlásíte. 

Sbírky a saláry
Děkujeme za to, že svůj sbor 
finančně podporujete svými saláry, 
dary a sbírkami. Umožňujete tím 
společnou péči o „svěřené“ a 
přípravu mnohých setkání, která 
jsou otevřena příchozím. 

Vyhlásili jsme také mimořádnou 
sbírku na opravu části varhan. Firma 
Poukar- Eliáš začne s opravou hned 
po Velikonocích, tak, aby mohl být 
nástroj se všemi rejstříky připraven 
na červnový koncert. 

V postní době 
doporučujeme podobně jako loni 
podpořit veřejnou sbírku na pomoc 
sirotkům v Etiopii, neboť s ní máme 
dobrou zkušenost. Více na 
www.hrp.diakonie.cz.

Během měsíce dubna 
budeme také sbírat na stavební fond 
zvaný Jeronymova jednota, 
ze kterého se podporují investice 
do nemovitostí a nutné opravy 
církevních budov ČCE. 

Citát 
Moje duše 
je bytí vztahující se k Bohu.

Anselm Grün

http://www.hrp.diakonie.cz/

