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                        „On zemřel za nás,   
                                           abychom my, ať živí či   
                                           zemřelí, žili spolu s ním.“                            
 
                                                   1.Tesalonickým 5,10 
   
 

Způsob, kterým apoštol Pavel předával adresátům 
svých listů radostnou zvěst o Ježíši Kristu, je možné 
podle jednoho teologa shrnout do dvou slov: přeměna a 
účast. Přeměnou myslí velikonoční přechod 
ukřižovaného Ježíše do nového bytí a účastí podíl 
věřících na tomto tajemství. On za nás – a my s ním. On 
za nás prošel smrtí k životu, abychom my žili s ním – 
nejen jednou po smrti, ale už v tomto životě.  
To vše je skryté v onom „s ním“, které se line jako refrén 
celým Novým zákonem: Učedníky zavolal, aby byli 
s ním; šly s ním velké zástupy; s ním ukřižovali jiné dva; 
budou s ním kralovat na věky věků… Tyto a mnohé další 
verše mluví o historické skutečnosti nebo naopak           
o budoucích zaslíbeních. Ale apoštol Pavel mezi ně 
vsunuje ještě přítomnost, naše „dnes“. 
Ono „s ním“ je ona sice někdy skrytá, ale přitom velká 
skutečnost našeho života, na které máme skrze víru 
podíl už teď a zde. Oživit a aktualizovat toto „s ním“ – 
k tomu jsme každoročně zváni o Velikonocích a vlastně 
každou neděli. 
                                                                        K. Šimr
  



tevřeme (se), aby k nám mohl přijít Pán! 
 
Problémem církve v řídké diaspoře, tak jako tomu je mj. 
u nás, je její pouze nárazová "funkčnost" - pro lidi, a to i 
pro sebe navzájem, tu jsme jen někdy, o vybraných 
nedělích, jinak máme "zavřeno". Jako člověk, který se do 
církve dostával pomalu, složitě, po postranních cestách 
a nedoprovázen vím, jaké to je narážet stále na 
zamčené dveře, na které když se zaklepe odpoví 
nejvýše ozvěna klepání, a to ještě jen u velkých 
kostelů...Vím to a tak tomu nechci zbytečně vystavovat 
ostatní. Myslím, že by bylo krásné, kdyby se lidé mohli s 
Božím Slovem seznámit prakticky, tedy i tak, že by jim 
na  zaklepání bylo otevřeno. Nevidím žádný důvod, proč 
by to nemělo být možné.   
 
U nás na Kralovicku kromě římsko-katolické církve  
žádná další duchovní nemá a angažovanost laiků není 
velká. Naproti tomu ale z bohaté zkušenosti víme, že 
když už něco rozběhneme, lidé se přidají, a to i ti, od 
kterých bychom to příliš nečekali. Z rozhovorů se členy 
různých církví působících v regionu vím, že tu potřeba a 
zájem o větší otevřenost ke společnosti je, chybí však 
zatím silný impuls, kterým by se věci daly do pohybu. 
Chtěl bych každého pozvat, aby se v rámci svých 
možností této práce zúčastnil.  
 
Mají-li mít lidé možnost mezi nás křesťany přijít a slyšet 
Evangelium, musí se o nás nejdříve dozvědět. Proto 
bychom chtěli vydávat časopis (3-4 čísla ročně), kolem 
kterého by se, ideálně, mohli shromáždit všichni 
křesťané mezi Plzní a Rakovníkem. Když už o sobě 
budeme vědět, měli bychom mít možnost se setkat i 
mimo konfesně vázané bohoslužby - nabízí se různé 



formy biblických hodin, přednášek či modlitebních 
setkání. Jedno takové již roky velmi dobře funguje v 
Jesenici: každou středu se na katolické faře potkávají 
věřící tří církví (ŘKC, CB, ČCE) ke společné modlitbě, 
biblické četbě  či "jen tak". Jistě takové setkávání 
můžeme konat i v Kralovicích, takto posíleni 
společenstvím pak můžeme snáze oslovovat i lidi mimo 
církev.  
 
Jako i všichni z vás, tak i já se s Pánem setkávám při 
četbě Písma, v modlitbě, při slavení eucharistie. Je však 
ještě další možnost, kterou obvykle zanedbáváme: s 
Kristem se můžeme setkat vždy, když se setkáváme se 
svými bližními. Byla by škoda, taková setkání nevyužít. 
Bůh potřebuje naši spolupráci, přichází  tam, kam mu 
připravíme cestu. Před Ježíšem přišel Jan, aby o něm 
svědčil. Zde v Kralovicích je to svědectví na nás... 
       
      M. J. Turský 
 
 
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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ohoslužby v době velikonoční: 
 
3.4. v 17 hodin – Velký pátek 
Památka utrpení Páně se čtením pašijí – bohoslužby 
CČSH 
 
5.4. – bohoslužby se nekonají 
 
6.4. v 16 hodin - Velikonoční pondělí 
bohoslužby s vysluhováním sv. 
večeře Páně  
 
19.4. v 9 hodin – 3. neděle 
velikonoční 
bohoslužby s vysluhováním svaté 
večeře Páně 
 
3.5. v 9 hodin – 5. neděle velikonoční 
 
17.5. v 9 hodin – 7. neděle velikonoční 
bohoslužby s vysluhováním svaté večeře Páně 
 
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 
17 hodin na faře. Setkání jsou otevřená všem zájemcům 
o hlubší seznámení s biblickými texty. Pozor: 2.4. se 
nekoná. 
 
V pátek 29.5. 2015 se podruhé připojíme k Noci 
kostelů. 


