
VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY 2011

17.dubna Květná neděle 8.45 v Horní Čermné v kostele
14.00 v Horním Třešňovci
- začátek velikonočního týdne

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

22.dubna Velký pátek 8.45 s Večeří Páně na faře
18.00 s Večeří Páně v kostele
- místní chrámový sbor: 
Z.Kodály – Stabat  Mater aj.

24.dubna Velikonoční neděle 8.45 s Večeří Páně v kostele 
- místní chrámový sbor: 
L.Moravetz -Gloria in excelsis aj.
14.00 v Horním Třešňovci

25.dubna Velikonoční pondělí 8.45 v kostele
bohoslužby s varhanní hudbou 

varhanice Jaroslava Beranová: J.S. Bach G-dur aj.
29.května křty a konfirmace
2.června Nanebevstoupení Páně 
12.června Svatodušní neděle 

Ke všem setkáním jste upřímně zváni. 
Pokud byste stáli o pomoc (např. s dopravou) nebo o osobní setkání, nebojte se 
obrátit na faráře (737 642 886) nebo na někoho z presbyterů. 

Horní Čermná 2, 561 56; tel: 465 393 534 (737 642 886)
ČSOB 128752017/0300

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

VELIKONOČNÍ DOPIS
2011

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Horní Čermné

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


Lukášovo evangelium 22,14-20

Když nastala hodina, usedl ke stolu a apoštolové s ním. 

Řekl jim: 
„Velice jsem toužil jísti s vámi tohoto beránka, dříve než budu trpět. 
Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění  
v království Božím.“

Vzal kalich, vzdal díky a řekl: 
„Vezměte a podávejte mezi sebou. Neboť vám pravím, že od této chvíle  
nebudu píti z plodu vinné révy, dokud nepřijde království Boží.“

Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy: 
„Toto jest mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.“

A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: 
„Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá.“ 

Pozvání ke stolu. 
Patří mezi nejvzácnější. 
Proč vlastně? 
Přijímáme posilu k tomu, co je před námi. Dříve než...
Přijímáme posilu v blízkosti druhých. Dokud… 
Přijímáme posilu, kterou má smysl nabídnout a předat dál. Mezi sebou...

Milí přátelé, 
když Vám posíláme velikonoční dopis, myslíme při tom právě také na to, 
co je před Vámi, na ty, kdo Vám jsou blízko, a na to, co můžeme podávat 
jeden druhému. 
Jsme rádi, že (rozmanitým způsobem) můžeme být spolu s Vámi (blízkými 
i vzdálenými) hosty u jednoho stolu Kristova. 

S přáním požehnání času velikonočního farář Jakub Keller

Kříž na první straně dopisu je jedním z návrhů symbolu na čermenský hřbitov. 

zprávy z toho, co bylo: 

Sborové shromáždění volilo v březnu větší polovinu členů staršovstva.
Péči o věci duchovní i hmotné v našem sboru teď mají spolu s farářem:
Marta Brábníková, Jan Carda, Věra Dadáková, Daniel Dušek, Miloš Hajzler, 
Vladimír Hejl, Jan Hlávka, Veronika Jindrová, Jiří Marek, Ladislav Marek, 
Markéta Spáčilová, Hana Šilarová, Ladislav Šilar, Miroslav Šilar, Drahuše 
Tkačíková, Tomáš Vacenovský a náhradníky jsou Mikuláš Papoušek, 
Kateřina Peichlová, Jana Šilarová. 

Poděkovali jsme a znovu Vám děkujeme za to, že i svými financemi 
umožňujete dění v čermenském sboru a podporujete i mimořádné sbírky 
na konkrétní projekty a na pomoc lidem v okolí. Mluvili jsme o rozdílu slov: 
salár, sbírka, dar. Vysvětlení najdete na našich webových stránkách. 

Představili jsme návrhy tří výtvarníků - Barbory Veselé, Milana Lukáška 
a Milivoje Husáka, které jsme požádali o jejich představu symbolu na místní 
hřbitov. Máme naději, že z nich dobře vybereme. 

zprávy o tom, co bude: 

V květnu bude konfirmace. Dvanáct mladých žen a mužů se již druhým 
rokem setkává, mluví o víře, vzdělává, cestuje. Polovina z nich bude také 
pokřtěna. Budou rádi, když v neděli 29.5. budete v čermenském kostele 
s nimi. 

První sobotu v červnu (4.6.) bude u nás seniorátní setkání generací 
s celodenním programem a také s přednáškou faráře Jana Keřkovského.  

V létě pojedeme s dětmi a mládeží na Zbytov od 14.srpna. Děti se mohou 
přihlašovat na faře, přednostně ty, kdo přichází do nedělní školy a na hodiny 
náboženství v týdnu. 
Mladší mládež se chystá na vodu (na sjíždění řeky) od 21.srpna. 
Starší mládež se chce vypravit tentokrát do hor od 31.července. 

Kdykoli je možné s farářem domluvit osobní setkání, rozhovory a přípravy 
k mimořádným událostem.


