
VELIKONOČNÍ DOPIS  2016

Kdy začít má tvé ráno? 

Modlitba velikonoční

Kdy začít má tvé ráno, Bože?
Potřebovali bychom tušit tvůj den, tvůj nový začátek při nás. 
Potřebovali bychom zaslechnout tvé slovo k životu. 

Kdy začít má tvé ráno? 
Neseme si tu otázku do svátečních dnů a nechceme ji skrývat. 
Neseme souvislosti našich životů do příběhu tvého Syna. 

Kdy začít má tvé ráno? 
Věříme, že tvá láska v Kristu vysvobodí ze všech nocí. 
Věříme, že i nás zachytíš v našich pádech a zachráníš z našich strachů.

Kdy začít má tvé ráno? 
Děkujeme, že se tě smíme ptát a že na to nejsme sami. 
Děkujeme, že je někdy znát, jak vítězí tvá naděje a tvůj život při nás. 

Kdy začít má tvé ráno? 
Ty víš, jak se na to těšíme. 
Ty víš kvůli komu. 

Kdy začít má tvé ráno? 
Chceme o tom znovu slyšet.
Chceme o tom znovu zpívat, i kdyby před tím měla být dlouhá pauza.

Velký (veliko-noční) dík za to, že záblesk tvé slávy prosvítil tmu 
matnou a dal nám příslib, výhled nadějný. 
Amen.

***
Milí přátelé v Kristu, 
předávat vám (třeba tímto dopisem) pozvání do Kristova velikonočního 
příběhu je radost. Vždyť jsme v něm jako hosté a příchozí. Vy i já. 
Ať vám jsou nadcházející dny posilou a možností potkání.

váš farář Jakub Keller



VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY 2016

20. března Květná neděle 8.45 v Horní Čermné v kostele 

14.00 v Horním Třešňovci

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

25. března Velký pátek 8.45 s Večeří Páně na faře

18.00 v kostele s Večeří Páně 
s účastí místního chrámového 
sboru

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

28. března Velikonoční pondělí 8.45 v kostele
bohoslužby s hudbou 
violoncello Jan a Matyáš Kellerovi

5. května svátek Nanebevstoupení Páně

15. května Svatodušní neděle 

Připravili jsme:

● Večerní ekumenickou  modlitbu se zpěvy z Taizé s následným 
posezením u čaje. Zveme vás společně s římskokatolickou farností na 
čtvrtek 17.3. od 18.30 na faru v Horní Čermné.

● Možnost připojit se k postní sbírce, která je prost ednictvím Diakonieř  
CE ur ena na pomoc lidem v uprchlických táborech na severu Iráku.Č č

● Termín, kdy pojedeme s dětmi a mládeží na Zbytov, 17.-24. července. 
Můžete se hlásit na faře. Přednost mají školní děti, které navštěvují 
nedělní školu nebo hodiny náboženství, a mládež, která je ochotná 
pomoci s programem. 

● Divadlo Víti Marčíka – Labyrint světa. (Je to vynikající představení.) 
Bude se hrát v Horní Čermné v sokolovně v úterý 26.4. od 18.30.

● Přehled chystaných setkání na webových stránkách. Patří mezi ně i 
nedělní škola (chystáme výlet a dáme vědět termín), výuka náboženství 
ve škole a na faře, rozhovory o víře pro dospělé, přípravy ke křtu, 
přípravy ke konfirmaci, přípravy na manželství, duchovní doprovázení, 
osobní rozhovory, zpověď, zkoušky chrámového sboru. 
 
To vše se dobře připravuje také díky vám, kdo pamatujete na to, co je 
k tomu třeba, kdo platíte pravidelně salár, kdo poskytujete dary 
a přispíváte do nedělních sbírek. Děkujeme i za dary na dvě letošní 
investice: opravu varhan a opravu části střechy kostela. Sami víte, jakou 
má vaše podpora podobu, možná ale netušíte, jak velký má význam. 
I za to patří dík. 

***

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Horní Čermné
Horní Čermná 2, 561 56 tel: 465 393 534, 737 642 886 

horni-cermna@evangnet.cz , číslo účtu: 128752017/0300
Aktuality a kontakty  i na webu  http://horni-cermna.evangnet.cz/
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