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                    LIST 2017

                Farního sboru
                       Českobratrské církve

                            evangelické v
                                  Kralovicích

„Já však se zanic nechci  chlubit  ničím, leč  křížem
našeho Pána Ježíše Krista…“  Galatským 6,14
  

Letos na Nový rok jsem se po cestě Německem na
chvíli  zastavil  v  dálniční  kapli  u  Baden  Badenu.
Posadil jsem se do lavice a všiml jsem si přitom
muže,  který  přistoupil  k  velkému kříži  uprostřed
kostela,  položil  na  něj  ruce  a  opřel  se  čelem.
Pochopil jsem, že v tom gestu tiché modlitby bylo
vše, co bych se namáhavě snažil vložit do slov. 
Bylo to vyjádření víry, že v Kristově kříži Bůh nesl
na svých bedrech to, co nás tíží  a ničí.     A že
ačkoli  to nedokážeme pochopit  a slovy vysvětlit,
právě tím, že přijal zlo a smrt, přemohl je. A že
proto u Kristova kříže můžeme složit to, co má v
našem životě příchuť zmaru, temnoty a smrti.
Ale  ještě  víc:  že  Kristův  kříž  můžeme  s  důvěrou
obejmout,  že  ho můžeme chvíli  v  našem životě nést
jako Šimon z  Kyrény.  Že nejen naše činy,  ale i  naše
utrpení se může stát podobou lásky. Přeji vám, abyste
se v důvěře ve velikonoční  vítězství nad smrtí nebáli,
jako onen muž, dotknout se kříže.
                                                                                K. Šimr 



Velikonoce v našem sboru

6.4. v |16 hodin – předvelikonoční biblická hodina
v Domu sociálních služeb Kralovice (Plzeňská 345)
Pozor: v květnu se biblická hodina nekoná!

14.4. v 15 hodin – Velký pátek
Památka utrpení Páně – společné 
bohoslužby se čtením pašijí ve sboru 
v Chrástu

16.4. ve 14 hodin – Boží hod velikonoční
Zmrtvýchvstání Páně – bohoslužby Církve 
československé husitské

17.4. v 15 hodin – Velikonoční pondělí
Zmrtvýchvstání Páně – bohoslužba se křtem a 
vysluhováním sv. Večeře Páně

30.4. v 9 hodin – 3. neděle velikonoční
bohoslužba s vysluhováním sv. Večeře Páně

Přejeme požehnané Velikonoce a těšíme se
nashledanou při bohoslužbách i dalších setkáních ve

sboru!
~
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