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Českobratrské církve evangelické v Chrástu                                    

„Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do
stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o

mnoho cennější?“   Mt 6, 26

„Dívejte se míň na televizi a víc z okna. To jsou pak lepší
vyhlídky,“  říkával  filosof  Jan  Sokol.  Média  nám  nabízí
realitu  vždy  nějakou  lidsky  vytvořenou  či  aspoň
naaranžovanou. Pohled na nebeské ptactvo nebo polní
lilie  zato  míří  přímo  do  Boží  kuchyně.  Ve  stvoření  je
prostě Boží dílo viditelné nejjasněji a pohled na něj nás
učí důvěře v Boha, s níž potom nemusíme zavírat oči ani
před věcmi těžkými.  Prázdniny jsou dobrou příležitostí
pro takové výhledy – i kdyby to byl třeba jen pohled na
kousek nebe z nemocničního pokoje.                         K. Šimr

  Veronika Jírovská: Ptactvo nebeské (dřevořez)













Noc kostelů

proběhla letos v pátek 10.6. Překvapením večera se stala
návštěva  plného  autobusu  poutníků,  kteří  projevovali
živý zájem nejen o modlitebnu či kříž na farské zahradě,
ale také o čerstvě uspořádanou sborovou knihovnu nebo
výstavu obrazů. Zastavovali se u nástěnek, informujících
o životě a historii sboru a o projektu Útočiště. „Jé tati,
tady  budou  moci  lidé  i  bydlet,“  komentoval  to  asi
desetiletý hošík.
Velké poděkování patří účinkujícím - Marcele Švejdové a
dětem z dramatického souboru místní ZUŠ a pěveckému
sboru Chrástochor – a všem, kdo byli příchozím hostiteli.



Ekumena

Po  prázdninách   nás  čekají  opět  změny  v osobách
duchovních  správců  římskokatolických  farností,  s nimiž
na  severním  Plzeňsku  žijeme  a  podílíme  se  na  díle
evangelia.
P.  Libor Buček,  doposud administrátor  farnosti Dýšina,
bude k 1. 9.  2022 ustanoven administrátorem farnosti
Cheb.  Ve  službě  dýšinského  faráře  ho  nahradí  s
pastorační  a  metodickou  podporou  P.  Pavla
Petrašovského  P.  Tomáš  Kadlec,  doposud  farní  vikář
farnosti  Rokycany,  který  zároveň  bude  nadále  působit
jako nemocniční kaplan v Rokycanské nemocnici.
Z Kralovic  odchází  P.  Richard  Polák,  který  bude
ustanoven administrátorem farnosti Aš. Místo něj přijde
P.  Pavel  Fořt,  momentálně farní  vikář  farnosti Karlovy
Vary – Rybáře a farnosti Stanovice. 
S  Liborem  Bučkem  se  můžete  přijít  rozloučit  na
společnou  biblickou  hodinu  28.7.  od  18,30  na
chrásteckou faru.

Útočiště

Získali  jsme  –  Bohu  díky  –
stavební  povolení,  které  –
nenastane-li  se  nic
neočekávaného  –  nabude  na
začátku  prázdnin  právní  moci.  V
současné  době  intenzivně  pracujeme  na  výběru
stavebních firem. Se stavbou plánujeme začít na podzim,
abychom  měli  objekt  do  konce  roku  pod  střechou.
Pokračujeme také  v  rozhovoru  a  přemýšlení  o  smyslu
křesťanské služby, naposledy při Třicátnících.



Výhled na září

V pátek 9. září od 
19 hodin
proběhne 
v kralovickém
evangelickém
kostele recitál
básníka,
písničkáře 
a předsedy
Českého centra
Mezinárodního
PEN klubu Jiřího
Dědečka.

Za úrodu poděkujeme při dožínkách v neděli 18.9.
odpoledne. Zpívat k tomu bude Chrástochor, hrát

divadelní soubor T.E.S.C.O. a muzicírovat všestranný
muzikant Tomáš Najbrt.



Požehnaný letní čas!
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