
                    80 LET KOSTELA  
   Farního sboru Českobratrské církve 

evangelické v Kralovicích          
 

                  I vy jste živými kameny, z nichž     
                                      se staví duchovní dům,     

                                      abyste byli svatým  
                                   kněžstvem a přinášeli  

                                      duchovní oběti, milé Bohu                
                                   pro Ježíše Krista.   1. Pt 2,5 

 
 
 

Kámen – to je něco mrtvého, studeného. Mluvit o 
„živých kamenech“ je vlastně protimluv. Jak to 
apoštol myslel a jak to souvisí s naším kostelem a s 
námi? 
Když jednou někteří mluvili o kráse 
jeruzalémského chrámu, řekl Ježíš: „Přijdou dny, 
kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na 
kameni…“ (L 21,6). To není odmítnutí stavby, ale 
je to určitá relativizaci jejího významu. Mohu si 
dovolit „heretickou“ myšlenku? Jsem rád, že na 
severním Plzeňsku nemáme jen krásně opravné 
kostely, ale více těch „poraněných“ zubem času i 
lidskou bezohledností. Neodkazují takové kostely 
vlastně mnohem víc k tomu, který je kamenem 
úhelným a skutečným chrámem, místem Boží 
přítomnosti mezi námi – k Ježíši Kristu? O něm 
mluví apoštol Petr ve verši předcházejím tomu 
shora citovanému: „Přicházejte tedy k němu, 
kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před 
Bohem je ´vyvolený a vzácný´“ (1Pt 2,4). 



Ano, v příběhu Ježíšově Bůh vstupuje mezi nás a 
my se s ním můžeme potkat. Živými kameny Božího 
domu v tomto světě nejsou chrámy, ale lidé, kteří 
věří, že ukřižovaný a vzkříšený Pán je tím 
základním kamenem, na kterém je možné stavět. 
Slavíme-li letos 80 let od postavení evangelického 
kostela v Kralovicích, neoslavujeme kameny ani 
jen dílo našich předků. Ale prožíváme vděčnost, že 
v běhu času smíme slyšet stále znovu radostnou 
radostnou zvěst a potkávat se s Kristem ve vodě 
křtu a u jeho stolu. A jak krásný, otevřený a živý 
bude náš kostel je lakmusovým papírkem toho, jak 
vzácná je pro nás tato skutečnost. Chrámem Božím 
totiž není stavba z kamenů a cihel, ale to, co se 
děje při bohoslužbě uvnitř ní. Tam smíme 
přicházet ke kameni živému, pít z pramene vody 
živé a jíst chléb života – a tak se sami stávat živými 
kameny, lidmi, kteří slouží životu a šíří ho kolem 
sebe.  
                                        K. Šimr, administrátor sboru 

ohoslužby: 
 
se konají pravidelně o lichých nedělích (tedy např. 
2.11., 16.11., 30.11., 14.12.) od 9 hodin - v zimním 
období na faře. Vánoce oslavíme bohoslužbami 26.12. 
V sudé týdny probíhají bohoslužby Církve 
československé husitské od 10,30 hodin, k nimž jsme 
také zváni.  
Biblická hodina se koná vždy první čtvrtek v měsíci od 
16 hodin na faře. Setkání jsou otevřená všem zájemcům 
o společné přemýšlení nad biblickými texty.  



ozvánky 
 
V neděli 19. října oslavíme 80. výročí posvěcení 
evangelického kostela. Slavnost začne ve 14 hodin 
bohoslužbami za účasti západočeského seniora ČCE 
a některých současných i bývalých duchovních. Od 
15,30 na ni naváže kulturní festival. Vystoupí 
učitelé a komorní soubory ZUŠ Kralovice, Lidová 
muzika z Chrástu a možná písničkář Bohdan 
Mikolášek. Historické fotografie promítne a novou 
publikaci o dějinách kostela představí její autor 
Pavel Tersch. Chybět nebude ani program pro děti 
nebo občerstvení. Přijďte, dveře budou otevřené. 
 
Do konce listopadu můžete také v Městské 
knihovně v Kralovicích v jejích otvíracích hodinách 
shlédnout výstavu „80 let evangelického kostela 
v Kralovicích“.  
 
V sobotu 20. prosince od 17 hodin 
zveme na Českou mši vánoční 
J.J. Ryby v provedení sboru 
Václav. 
 

právy 
 

Během oslav 80 let od postavení kostela bude 
představena publikace „Věž pevná“, jejímž 
autorem je Pavel Tersch. Mapuje historii sboru od 
jeho počátku do současnosti a je k zakoupení.  



Díky podpoře Ministerstva kultury, města i našim 
skromným možnostem pokračujeme v úpravách 

kostela. Před 
prázdninami „vykoukl“ 
z keřů před kostelem 
pomník Mistra Jana Husa. 
Na sklonku léta jsme 
opravili okna na faře a 
vymalovali v kostele. 
 
V září jsme prožili po 
dlouhé době křest 
dospělého. „Živým 
kamenem“ v chrámu 
církve se stal Matyáš 
Josef. 

  
Aktuální informace o životě sboru a pořádaných 

akcích najdete na kostelní vývěsce a webu 
http://kralovice.evangnet.cz  

 
Sbor po praktické stránce žije pouze z darů a 
dotací. Budeme vděčni, když podpoříte naše 
aktivity darem na účet 173092812/0300. 

Fyzickým osobám i firmám můžeme vystavit 
darovací smlouvu pro odečet z daní. 
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