
          ADVENTNÍ LIST 2014 
   Farního sboru Českobratrské církve 

evangelické v Kralovicích          
 

                  A vězte, že ve své trpělivosti  
                                vám Pán poskytuje 

                                                       čas ke spáse…  
                                              
                                                          2. Petrova 3,15 

 
 
Čas – mnohovýznamová veličina: Někdy se vleče a 
jindy letí jako o závod. Někdy nevíme, co s ním, 
ale většinou se nám zdá, že ho máme málo.  
Čas patří k naší stvořenosti. Znamená, že se věci 
nedějí v našem životě hned, ale vyvíjí se. Každý 
máme svůj životní příběh. A to znamená, že také 
musíme často čekat. Čekání může být nepříjemné – 
třeba u lékaře nebo v autě před závorami. Ale 
můžeme se také na něco těšit… 
Kladné vnímání času má základ v Ježíšově zvěsti: 
Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. A Petr 
Faber dodává: „Čas – to je posel Boží“. Říkáme, že 
v adventu čekáme na Pána. Ale ve skutečnosti čas 
znamená, že Bůh čeká na nás. Je projevem jeho 
trpělivosti a touhy se s námi setkat. Darem 
prostoru k hledání a růstu. Advent je pozváním, 
abychom využili čas: povšimli si Božího čekání a 
odpověděli na ně.                                      K. Šimr 



ohoslužby v adventu a o Vánocích 
 

 

14.12. v 9 hod. - 3. neděle adventní 
bohoslužba s vysluhováním sv. večeře Páně, slouží farář 
Karel Šimr 

 

25.12. v 10,30. hod. 
Boží hod vánoční 
Bohoslužby Církve 
československé husitské 
 
26.12. v 10 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. 
 

ú 
Úterý 6.1. 2015 od 19 hodin:  

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT  
Vánoční chorály v podání komorního pěveckého sboru 
De profundis. Dobrovolné vstupné bude věnováno 
na Tříkrálovou sbírku. 



 
 
 

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

http://kralovice.evangnet.cz


Uplynulý rok se nesl ve 
znamení oslav 80 let 
od postavení kostela. 
V místní knihovně 
proběhla výstava a díky 
pečlivé práci Pavla 
Tersche jsme na 
podzim vydali publikaci 
„Věž pevná“, mapující důležité mezníky života sboru. 
Oslavy vyvrcholily slavnostními bohoslužbami 
s doprovodným programem v neděli 19. října. 
Daniel Majer při nich v kázání mluvil o lidech jako o 
„živých žebrech“, nesoucích klenbu chrámu. Faktem 
ovšem je, že „pilíře“ sboru postupně vymírají, aniž by 
se dařilo získat mladší generace. V tomto roce jsme 
však mohli vidět také několik znamení naděje: Křest 
Matyáše Josefa. Kruh, který při slavnostní bohoslužbě 
k výročí kostela ovinul celý jeho obvod. Zapálené svíce 
v rukou účastníků na závěr slavnosti, ukazující kostel 
jako místo, „kam si lze kdykoli dojít tu svou ´svíčičku´ 
znovu zapálit“, jak uzavírá Matyáš svůj článek o akci. 
 
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! 

ú 
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