
         VELIKONOČNÍ LIST 2014 
   Farního sboru Českobratrské církve 

evangelické v Kralovicích          
 

                      Avšak Kristus byl vzkříšen    
                                              jako první z těch, kdo  

                                         zesnuli. A jako vešla do  
                                         světa smrt skrze člověka,  

                                          tak i zmrtvýchvstání: jako  
                                         v Adamovi všichni umírají,  
                                         tak v Kristu všichni dojdou 

života.        1. Kor. 15, 20-22 
 

Když přijde jaro – jako to časné letošní - nebo 
slyšíme dobrou zprávu, něco se i v nás probudí, 
rozezní. Naděje. Důvěra, že věci nejsou tak zlé, 
jak se někdy zdají. Že to lepší ještě může přijít. 
Jenže taková naděje se potřebuje opřít o něco víc, 
než jen o prchavý dojem. Ne nadarmo je biblickým 
obrazem pro naději kotva. Něco, o co se můžeme 
zachytit. Co dá stabilitu a pevný bod. O 
velikonočních bohoslužbách letos opět jako každý 
rok uslyšíme tu dobrou zprávu: Kristus vstal 
z mrtvých. A tedy: láska je silnější než nenávist, 
pravda má větší moc než lež a život zvítězí nad 
smrtí. Jsou to velká slova. V Ježíšově životě pro 
druhé se ale stala skutečností, ze které už dva 
tisíce let lidé čerpají sílu a odvahu k víře, naději a 
lásce. A také důvěru, že zápasit o to nové v nás i 
kolem nás má smysl, i když se tolikrát zklameme 
nebo narazíme.                 K. Šimr, administrátor sboru 



ohoslužby v době velikonoční: 
 
21.4. v 16 hodin - Velikonoční pondělí 
bohoslužby s vysluhováním sv. 
večeře Páně  
 
4.5. v 9 hodin – 3. neděle 
velikonoční 
 
18.5. v 9 hodin – 5. neděle 
velikonoční 
bohoslužby s vysluhováním svaté večeře Páně 
 
1.6. v 9 hodin – 7. neděle velikonoční 
 
Bohoslužby se konají pravidelně o lichých nedělích od 
9 hodin. V sudé týdny probíhají v evangelickém kostele 
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 hlubší seznámení s biblickými texty. Pozor: 1.5.2014 
se vzhledem ke státnímu svátku nekoná. 

 

ozvánky 
 

30. dubna 2014 od 18 hodin: 

JARNÍ KONCERT KOMORNÍ HUDBY 
v podání žáků ZUŠ Kralovice 

 

Dobrovolné vstupné bude využito na opravy kostela. 



 
 

Letos se poprvé připojíme k Noci kostelů s následujícím 
programem: 

 
15:00 – 17:45 

Noemova archa - výtvarná dílna pro děti, uslyšíme 
příběh o tom, kdo byl Noe, vyrobíme si zvířátka 

z různých materiálů, připraveno bude občerstvení a hry 
 

16:30 – 17:30 
Přednáška o architektuře Hanuše Zápala 

Přednáší ing. arch. Petr Domanický 
 

18:00 – 18:45 
Vystoupení žáků ZUŠ Kralovice 

 
20,30: zakončení 

 
V průběhu večera bude k prohlídce otevřen kostel i 

přilehlá zvonice. 
 

14. června 2014 od 18 hodin: 

GOSPELOVÁ BOHOSLUŽBA 
s doprovodem sboru Touch of Gospel 

 
Rozpis bohoslužeb a dalších akcí najdete vždy aktuálně 
na kostelní vývěsce a na http://kralovice.evangnet.cz  

 
Prosíme, pamatujte na sbor také platbou saláru 
nebo darem – na účet 173092812/0300. Rádi vám 

vystavíme potvrzení pro odečet z daní. 

http://kralovice.evangnet.cz


Pod tímto logem si 
v letošním roce budeme 
připomínat 80 let od 
postavení evangelického 
kostela v Kralovicích. 
Rádi bychom od jara každý 
měsíc oživili hudební akcí 
pro veřejnost. 
Připravujeme publikaci, 
shrnující dějiny sboru, 
výstavu fotografií a 19. 

října slavnostní bohoslužbu s doprovodným programem. 
Takhle to vypadalo, když naši předkové před 80 lety 
pokládali základní kámen: 
 

 
 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Kralovicích 
Žatecká 480, 331 41 Kralovice 

kralovice@evangnet.cz,http://kralovice.evangnet.cz 
                 číslo účtu: 173092812/0300, IČO: 45332282 
Administrátor:  Mgr. Karel Šimr, mobil 739 244 774 , 

e-mail: karel.simr@evangnet.cz 
Kurátorka: Miluše Španbauerová, mobil 724 127 644 

mailto:kralovice@evangnet.cz,http://kralovice.evangnet.cz
mailto:karel.simr@evangnet.cz

