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 … Milovat znamená vstoupit 
k druhému, pokud ti otevře 
branku do své tajné zahrady, 
kde v úžasu zašeptáš: To jsi 
tedy ty, můj milý a můj jediný.  
Milovat znamená chtít vší silou 
dobro druhého, a to dokonce 
víc než dobro vlastní, a dělat 
všechno pro to, aby milovaný 
rostl a později se plně rozvinul. 
Aby se každým dnem víc stával 
člověkem, jakým má  
být, a ne někým, koho chceš 
přizpůsobovat představám ze 
svých snů.  Michel Quoist z 
knihy: Povídej mi o lásce; str. 
1O1-1O2 

                 



První článek: O stvoření 
 
   Věřím v Boha, Otce všemohoucího, 
Stvořitele nebe i země. 
 
   Co to znamená? 
   Věřím, že Bůh stvořil mne a všechna 
stvoření. Dal mi tělo i duši, oči, uši a 
všechny údy, rozum a všecky smysly, a  
s tím vším mě neustále zachovává.  
Dal mi také oděv a obuv, jídlo a pití, dům  
a domov,ženu a děti, pole, dobytek a vše,  
co mám. Vším, co potřebuji k udržení těla  
a života, mě denně a štědře obdarovává. 
Chrání mě před nebezpečím, opatruje mě 
a zachovává od všeho zlého. To vše 
činí jedině z otcovské, božské 
dobrotivosti a milosrdenství, bez 
jakýchkoli mých zásluh a práv. 
Proto jsem povinen mu za vše 
děkovat, jej chválit, jemu sloužit 
a jeho poslouchat. To je jistě 
věrná pravda.  
 
Druhý článek: O vykoupení 
 
   Věřím v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, 
jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, 
trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, 
sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí 
na pravici Boha Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé a mrtvé. 
 
   Co to znamená? 
   Věřím, že Ježíš Kristus, pravý Bůh, Otcem od věčností zplozený, a také 
pravý člověk, zrozený z panny Marie, je můj Pán, který mne, ztraceného a 
zavrženého člověka, spasil, vykoupil a vysvobodil od všech hříchů, od smrti 
a od moci ďábla; a to ne zlatem ani stříbrem, ale svou svatou a drahou 
krví, a svým utrpením bez viny a svou smrtí, abych se stal jeho 
vlastnictvím a žil pod jeho vládou v jeho království a jemu sloužil ve 
věčné spravedlnosti, nevinnosti a blaženosti; tak jak on vstal z mrtvých, 
žije a kraluje na věky. To je jistě věrná pravda. 
 
Třetí článek: O posvěcení 
 
   Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, svatých obcování, hříchů 
odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. 
 
   Co to znamená? 
   Věřím, že nemohu svým vlastním rozumem a vlastní silou věřit v Ježíše, 
svého Pána, ani k němu přijít, ale že Duch svatý mě skrze evangelium 
povolal, osvítil mě svými dary, posvětil mě  
a zachoval v pravé víře. Stejně tak celou křesťanskou církev na zemi 
povolává, shromažďuje, osvěcuje, posvěcuje a v jediné, pravé víře při 
Ježíši Kristu zachovává. V této křesťanské církvi mně i všem věřícím 
každého dne štědře odpouští všechny hříchy,  
v nejposlednější den mě i všechny mrtvé vzkřísí a mě a všechny věřící v Krista 
obdaří věčným životem. To je jistě věrná pravda. 
                                                                         

                                                                                    Martin Luther –Malý katechismus 
 

   Na dveře chrámu ve Wittenbergu přibil před 500 lety Martin Luther svých 
95 tezí. K tomuto okamžiku se váže začátek evropské reformace, jejíž výročí 
si letos připomínáme: 
 



 

 

Den reformace – 29.října 2017 - Setkání s Lutherem 
ekumenický sborový den společně 

s Evangelickou církví augsburského vyznání 
v České republice v Plzni 

  

   společná bohoslužba se slavením svaté večeře Páně 
   společný oběd  
   Martin Luther v současném světě – Lutherův  
   aktuální odkaz – přednáška a rozhovor 
        a mnoho dalšího pro dospělé i děti 
       

 
 
 

 
 
 

Program ve sboru v týdnu a další pravidelná setkání 
 

Neděle 9:00 hodin 
bohoslužby s kázáním Slova Božího 

 

Během bohoslužeb je připraven program pro děti. Bohoslužby se slavením svaté večeře 
Páně se konají vždy První neděli v měsíci a o svátcích. Rodinné bohoslužby se 

konají vždy třetí neděli v měsíci v 9.oo hodin. 
 

pondělí 17:00 hodin 
Dětský skautský klub Kavalíři setkání dětí  

ze sboru a jejich kamarádů 
 

čtvrtek 15:00 hodin 
biblická hodina pro dospělé všech genarací  

 

pátek 19:00 hodin 
zkouška pěveckého sboru 

Pěvecký sbor přivítá rád nové členy. 
 

Setkávání Dámského kruhu. 
 

Večerní bohoslužby s hudebním programem. 
Vždy první neděli v měsíci od 17. hodin. 
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Neděle 3.září - Hudební nešpory v 17.oo  
- Ženy skladatelky tří staletí; Jitka Chaloupková – varhany; kazatel 

Luděk Korpa 
Neděle 10.září – Dámský kruh v 17.oo 
Středa 27.září – Sborový večer v 18.oo  
   – Představujeme církve v Plzni: Salesiáni 
Neděle 1.října v  9.oo hodin - Díkůvzdání za úrodu 
Neděle 1.října v 17.oo hodin - Hudební nešpory  
   - Hudba pro flétnu a varhany; kazatel Tomáš Živný 
Neděle 5. listopadu - Hudební nešpory v 17.oo  
  - Sborové a orchestrální skladby G. F. Händel;  
    kazatel Karel Šimr 
 

   Podrobné informace a co ještě chystáme najdete na našich internetových 
stránkách: plzen-zapad.evangnet.cz 

 

Farní sbor ČCE Plzeň-západ; Němejcova 2,  
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