
Zpráva staršovstva Farního sboru Českobratrské církve evangelické 
v Kralovicích za rok 2016 

Sbor administruje farář Karel Šimr z Chrástu u Plzně. 

Bohoslužby se konaly vždy dvakrát v měsíci od 9. hod. Zpravidla jednou měsíčně posloužil kázáním 
bratr farář Karel Šimr.  Bohoslužby konal v našem sboru také bratr farář Šoltész (10.4.) a bratr Krejčí. 
Čtené kázání sloužila sestra Španbauerová a bratr Lešikar. V sudé týdny probíhaly v našem kostele 
bohoslužby církve Československé husitské.  Biblické hodiny se konaly v Domě sociálních služeb  
v Kralovicích. 

3.1. 2016 zemřel bratr Václav Pochman ve věku 87 let. Rozloučení se konalo v pátek 8.1. 2016 
v Rakovníku, které  vedl br. farář Šimr. Za náš sbor se rozloučil br. Tersch. 

20.1. 2016 od 17.hod. se konala v kostele sv. Petra a Pavla Ekumenická bohoslužba v rámci týdne 
modliteb za jednotu křesťanů s tématem smíření.   

16.4. 2016 Sbor v Chrástu si připomněl 60 let evangelické fary. Po koncertu kapely  Zdivočelé pletivo 
měl přednášku architekt David Vávra.  Za sbor se účastnil br. Tersch. 

10.6.2016 se konala noc kostelů, při které vystoupil sbor Chrástochor. 

17.-19.6. 2016 br. Tersch navštívil polský evangelický reformovaný sbor v Zelově.  Návštěva se 
uskutečnila na pozvání br. faráře Kitty z Hronova.  Ze Zelova se po druhé světové válce vraceli do 
západních Čech potomci českých emigrantů a zakládali zde evangelické sbory.  Muzeum v Mariánské 
Týnici projevilo zájem o tuto dějinnou událost. Připravil o reemigrantech článek do vlastivědného 
sborníku.  

12.11.2016 se konal  Konvent  ve sboru v Kynšperku.  Za náš sbor se účastnili  sestra Španbauerová a 
br. Tersch.  

10.12.2016 se konal koncert  pěveckého sboru Václav.  Česká mše vánoční. 

Bratr Matyáš Turský oznámil, že vystupuje z Českobratrské církve evangelické. 

V Podbořanech se konala přednáška  Dr. Ladislava Beneše z Evangelické teologické fakulty v Praze, 
které se účastnil br. Tersch. 

Od května do července byl br. farář Šimr na studijním pobytu v zahraničí ( Německo. Švýcarsko), a 
posílal nám listy ze svého pobytu.Sbor přispěl částkou 3000 kč. 

 

M. Španbauerová, P. Tersch 
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