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   Farního sboru Českobratrské církve 

evangelické v Kralovicích          
 

                      „Naplnil se čas a přiblížilo se      
                                          království Boží. Čiňte pokání a   
                                              věřte evangeliu“    
  
                                               Markovo evangelium 1, 15 
                                                                         

                                              Své první kázání začíná    

                                              Ježíš slovy o „naplnění 
času“. Čas se naplnil jeho příchodem. My dodnes 
hloubku této myšlenky vyjadřujeme tím, že dělíme 
letopočet lidstva na dobu před Kristem a po něm. 
 
Nový zákon zná dvojí čas: chronos a kairos. Jsou to 
původně řecká božstva. Chronos je stále a neúprosně 

plynoucí čas. Symbolizuje nám ho třeba rafička hodinek. 
Kairos je naproti tomu „čas příhodný“, čas vhodné 

příležitosti, čas „těhotný“ – ano, čas naplněný.  
 
Ježíš přišel, aby naplnil čas. Aby „dal našim dnům svůj 
řád a mír“. Abychom náš čas mohli prožívat jako 
milostivý čas Boží přítomnosti v naší všednodennosti.  
 
Boží dar si ale žádá též naši odpověď. Máme se obrátit  
- doslova změnit smýšlení: uvěřit radostné zvěsti a tak 
vše uvidět novýma očima. Už nemáme být „honěni“ 
slepě ubíhajícím časem ani ho nemáme ztrácet. Vždyť o 
Vánocích k nám přišel Bůh na dotek blízko. V Ježíši 
Kristu se naplnil čas a proto se můžeme zastavit a uvidět 
všechno v novém světle. 
                                                                              K.Šimr 



ohoslužby v adventu a o Vánocích 
 

8.12. 2013 v 10 hod. – 2. neděle adventní 
společná bohoslužba s náboženskou obcí Církve 
československé husitské 
 

22.12. v 9 hod. - 4. neděle adventní 
bohoslužba s vysluhováním sv. večeře Páně, slouží farář 
Karel Šimr 

 

26.12. v 9 hod. - 

Narození Páně - 

Mučedníka Štěpána   
bohoslužba s vysluhováním 
sv. večeře Páně, slouží farář 
Karel Šimr 
 

Bohoslužby se v našem sboru konají pravidelně o 

lichých nedělích od 9 hodin. V sudé týdny probíhají 
v evangelickém kostele bohoslužby Církve 
československé husitské od 10,30 hodin. V zimním 
období se bohoslužby konají ve sborové místnosti na 
faře. 
 

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. 
 

 
Štědrý den 24.12.:  

od 10 do 12 hodin: Betlémské světlo 

v evangelickém kostele s možností zažehnutí vlastní 
lucerny 

v 11 hodin: Vánoční příběh (nejen) pro nejmenší 



 
 
 

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



 

alší informace 
 

V červnu odešla ze sboru farářka 
Jana Kadlecová. Od prázdnin ho administruje farář 
Karel Šimr z Chrástu. Ten zpravidla jednou měsíčně 
vede bohoslužby a je také je na požádání připraven 
posloužit křtem, vysluhováním večeře Páně v rodině, 
návštěvou nemocného, zpovědí nebo důvěrným 
rozhovorem, církevním sňatkem nebo pohřbem. 
I přes tuto novou situaci chceme společně usilovat o to, 
aby sbor žil a rozvíjel se. Jsme rádi za spolupráci 
s místní obcí CČSH, díky níž se každou neděli konají ve 
sboru konat bohoslužby. Obnovili jsme biblické hodiny a 
chceme hledat další možnosti, jak sbor otevřít a 
křesťanskou zvěst přiblížit obyvatelům města. V příštím 
roce si budeme připomínat 80. výročí postavení kostela, 
které chceme oslavit společně s širokou veřejností.  
Budoucnost sboru můžeme ovlivnit my všichni: účastí na 
jeho životě, modlitbou, svými dovednostmi a časem, 
penězi. 
 

Prosíme, pamatujte na sbor také platbou saláru nebo 
darem – na účet 173092812/0300. Rádi vám 
vystavíme potvrzení pro odečet z daní. 
 

Těšíme se nashledanou při bohoslužbách i dalších 
setkáních ve sboru! 
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