
Velikonoční biblické poselství  
  

   Hospodin zástupů připraví na této hoře 
všem národům hostinu tučnou, hostinu s vyzrá-
lým vínem, jídla tučná s morkem, víno vyzrálé 
a přečištěné. Na této hoře odstraní závoj, 
který zahaluje všechny národy, přikrývku, 

která přikrývá všechny pronárody. Panovník Hospodin pro-
vždy odstraní smrt a setře slzu z každé tváře, sejme po-
tupu svého lidu z celé země; tak promluvil Hospodin.  
V onen den se bude říkat: „Hle, to je náš Bůh. V něho 
jsme skládali naději a on nás spasil. Je to Hospodin,  
v něhož jsme skládali naději, budeme jásat a radovat se, 
že nás spasil.“    
           biblický text starozákonního proroka Izajáše 
25. kapitola, verše 6. až 9. 
 

   Vize proroka Izajáše je předobrazem budoucnosti. 
   Jednoho dne přijdou všechny národy na horu Sion. 
Hospodin pro ně připraví velkou slavnost. Náležitě 
oslaví začátek své ničím nerušené vlády. Protivníci 
budou definitívně poraženi, nebude smrti ani utrpení. 
A k oslavě patří také dobré jídlo a pití. 
   V době, kdy žil prorok Izajáš, bylo tučné maso  
a dobré víno znamením hojnosti. Pro nás, kteří dnes 
dbáme na zdravou výživu a štíhlou línii, jsou tyto 
představy zvláštní. Ale pro lidi v antickém světě, 
kteří na rozdíl od nás žili na hranici životního mi-
nima, byl tuk nejcennější složkou masa, delikatesou, 
znakem blahobytu. Na slavnostní tabuli nesmí chybět 
lahodná vína. 
   Připravená hostina je obrazem. Bůh člověku znovu 
otevírá v plnosti přístup k dobrotě a kráse. Tvoří 
nové. V této perspektivě je mocný zdroj síly a ener-
gie. Máme se na co těšit. Poselství o velkolepé bu-
doucnosti se nám jistě líbí. Ale přiznejme, neumíme 
ji zcela dobře uchopit. Skutečnost nevypadá, že by-
chom se k tomuto cíli blížili. Spíše naopak. Lidé 
stále umírají, stále se musíme loučit s těmi, které 
máme nejraději. Mnozí umíraji předčasně, lidé jsou 
vystavováni násilné smrti, zločinům, teroru a válce. 
Lidé umírají hladem, na nemoci, umírají děti. V ta-
kovémto světě se těžko věří příjemným vizím. To, čím 
žijeme, není slavností. Pláč známe lépe a častěji než 

oslavy a veselí. A to je důvod, který nám bráni jen tak 
jednoduše přijmout, že konečné vítězství náleží Bohu. 
Proto přicházíme o radost, když v každodenní realitěm 
znova a znova narážíme na smrt. S touto zkušeností se 
těžko věří ve velké vize, protože je nám jasné, že se 
ještě dlouho neuskuteční. Izraelci a Palestinci, Rusové 
a Ukrajinci, Syřané a další národy si nechtějí, nedoká-
ží sednou ani ke kulatému stolu, aby se smířili a před-
stava jejich účasti na společné hostině je naivní. Ani 
v malých „válkách“ v rodinách, na pracovištích, mezi 
sousedy nemají lidé zájem usilovat o společný cíl. Pro-
to stále zůstává při slzách, při smrti. 
   V těchto souvislostech, ve dnech a událostech, kdy 
se cítíme být zcela v koncích, v situacích, v kterých 
si nevíme představit už nic horšího, se ale dozvídáme, 
že Kristus třetího dne vstal z mrtvých. Bůh nezůstal 
mlčet. Zasáhl. Způsobil nečekaný obrat. 
   Že “Kristus vstal“, není mantra, kterou stačí pouze 
opakovat a poté očekávat, že se v našich životech zač-
nou dít nové věci. K tomu, abychom byli schopni vidět 
věci, lidi jinak, nás Pán Ježiš vyzýval vším co učil a 
konal. Máme pověření, abychom nad sebou ani nad životem 
v tomto světě nezůstali naříkat, ale proměňovali jej. 
Tím, co máme a víme, tím s čím se podělíme, nadějí, 
slovem povzbuzení a podpory. Každý z nás má obdarování, 
možnosti, kterými může podle Ježišova vzoru přispívat  
k proměně myšlení a stereotypních způsobů chování. 
   Izajáš představuje Boha jako rodiče: otce, matku, 
kteří stírají slzy z naší tváře, když nás životní zápa-
sy vyčerpají. S nekonečnou trppělivostí nás ubezpečuje, 
že nebudou trvat věčně. Do toho, do čeho nemůžeme za-
sáhnout my, zasáhnee On. Usmrcuje i oživuje, činí chu-
dými i zbohacuje, ponižuje i povyšuje, pozdvihuje bíd-
ného z prachu a chudého zdvihá z bláta. Každému připra-
ví to, co potřebuje. Amen 
   
 

      Milé sestry a milí bratři v Kristu, 
      přejeme Vám, aby evangelium Velké noci vzkříšení našeho Pána opět 
obnovilo a prohloubilo Vaši víru, lásku a naději, Váš jedinečný vztah  
k Bohu, abyste tak při všem, co žijete, mnohdy bolestném a těžkém, nalé-
zali radost a naději v jistotě Boží věrnosti a lásky.  Staršovstva sboru. 
 
 



       V našem sboru se koná celá řada zajímavých koncertů, besed  

a setkání.  Informace o nich najdete na našich www stránkách. 
 

Pravidelný program v týdnu  
 

Neděle 9:00 hodin 
bohoslužby s kázáním Slova Božího 

 

 Vítáni jsou všichni lidé dobré vůle. Během bohoslužeb  
připravujeme 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 17:15 hodin dětský skautský klub Kavalíři 
setkání dětí ze sboru a jejich kamarádů 

 

čtvrtek 15:00 hodin biblická hodina pro dospělé 
 

pátek 19:00 hodin zkouška pěveckého sboru 
Pěvecký sbor přivítá rád nové členy. 

 

V kanceláři sboru jsme pro Vás  vždy v úterý a ve čtvrtek 9:00 – 12:00 
 

   Je možné domluvit se s bratrem farářem na osobním setkání 
na telefonním čísle 739 209 260. Jste-li ve složité životní 

situaci, můžete se na něj obrátit kdykoliv. 
 

 

Kazatelská stanice Nýřany 
Pravidelné bohoslužby v neděli 14.oo hodin 

v sídle Českého svazu chovatelů, Dr. Pavla Klementa 
1057, Nýřany; https://plzen-zapadni-sbor.cz  
 

    Nemocným a nepohyblivým členům sboru nabízíme nejen  
ve Velikonoční době konání rodinné bohoslužby se slavením sva-
té večeře Páně. Na faráře sboru je možné se v této záležitosti 
obrátit osobně, písemně či telefonicky. 
    Svátost křtu, konání sňatku či pohřbu je možné domluvit 
osobně, písemně či telefonicky na adrese sboru. Je nás také 
možné vyhledat ve složitých životních situacích, při žádosti o 
duchovní vedení, při zájmu o základní informace o křesťanství 
či naší církvi.  

Farní sbor ČCE Plzeň-západ  
Němejcova 2, 301 00 Plzeň, tel. 739 209 260;  

plzen-zapad@evangnet.cz; IČO 45 333 700; číslo účtu: 
722357319/0800; web: https://plzen-zapadni-sbor.cz   
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Farního sboru  Českobratrské církve 
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- Kristus shromažďuje svůj lid – 
   bohoslužby ve společenství našeho sboru 

 

25.března 2018 AD Šestá neděle postní - Květná   
 

slavnostní bohoslužby k začátku svatého  
velikonočního týdne v 9.oo hodin 

  

29.března 2018 AD Zelený čtvrtek 
 

bohoslužby s četbou pašijí  podle Janova evangelia  
a doprovodem písní v 18.oo hodin  

 

30.března 2018 AD Velký pátek 
 

bohoslužby se slavením svaté večeře Páně v 9.oo hodin 
 

1.dubna 2018 AD Boží hod velikonoční 
 

bohoslužby se slavením svaté večeře Páně v 9.oo hodin 
 

   Až uvidíš bouřku, která tříští les, zemětřesení, které 
mává zemí, řekni si: „Věřím, že les se obnoví, že se země 
vrátí do své nehybnosti.“  
   Když tě bude zlo škrtit a bude ti, jako by ses dusil, 
řekni si: „Kristus vstal z mrtvých a já vstanu ze svého 
hříchu.“  
   Když ti bude stáří a nemoc ztrpčovat život, řekni si: 
„Ježíš vstal z mrtvých a učinil nové nebe a novou zemi.“    
   Když uvidíš svého syna utíkat z domova, a tvé sny se 
ti rozplynou, řekni si: Můj syn Bohu neunikne, Bůh ho mi-
luje“.  
   Až si povšimneš, že láska kolem tebe uhasíná, až se ti 
bude zdát, že svět je porážkou Boha, až ti bude nevolno 
ze zmatku, teroru, a válek, řekni si: „Ježíš zemřel a 
vstal, aby přinesl spásu.  
   Až někdo z tvých blízkých bude na smrtelné posteli 
 a budeš hledět na jeho smrtelnou úzkost z odloučení, 
řekni jemu i sobě: „Uvidíme se v království Božím.“ 
 

                  To znamená vzkříšení -  Carlo Carretto 



Setkávání Dámského kruhu dle domluvy  v neděli odpoledne. 
 

Večerní bohoslužby s hudebním programem  
připravujeme vždy na první neděli v měsíci od 17.oo hodin 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Slavnosti svobody - neděle 6.května v 17 hodin 
Díky Ameriko 

 

When the Comforter is comme  -   SWINGOVÁ HUDBA 40.LET 
vzpomínka na bohoslužby americké armády v roce 1945 

v podání Plzeňského Big bendu Petra Mráze 
 

 

Hovory nad Biblí 
sborový večer vždy v úterý od 18.oo 24.dubna a 26.června 
               

Rozhovory s Galileem - platforma k dialogu nad vztahem 
vědy, víry a umění vždy v úterý od 18.oo hodin  

15.května a 25.září 
             

Galerie u Jižního  - výstavy 
 

V prostorách našeho kostela pod názvem Galerie u Jižního 
probíhá výstava obrazů dětí ze 17. ZŠ a MŠ v Plzni  

Jejímž tématem je “Jak vidím svět kolem“  
 

   Chystáme také výstavu ilustrací pro děti z dětských 
časopisů vydávaných před rokem 1914. Vernisáž se usku-
teční v neděli 6. května; na podzim paní Daniela Tinková 
vystaví své obrazy a v Adventu bratr Pavel Falátek před-
staví průřez svého celoživotním díla při příležitosti 
jeho 65 narozenin. 

 

Představujeme nové logo naší církve: 

 
Pátek  25.května Noc kostelů 

od 18.oo do 23.oo hodin 
 

 Noc kostelů se stala v České republice 
již tradiční událostí, očekávanou mnoha 
tisíci zájemci. Otevřené prostory kos-

telů, i doprovodné programy zde připravené se těší velké-
mu zájmu nejširší veřejnosti. Letošní Noc kostelů se bude 
konat v pátek 25. května 2018 včetně možnosti navštívit i 

náš kostel.  
       

   Pro členy sboru i širokou veřejnost chystáme následují-
cí program: 
 

18.00 rozeznění kostelního zvonu a otevření kostela 
  

18.05 oficiální zahájení  
 18.10 vystoupení pěveckého sboru Berušky pod vedením  

      paní Hany Macháčkové  

 

18.40 Hledá se kostelní myš – stopovací hra pro děti  
      a dospělé v prostorách celé budovy kostela 
      výtvarné dílny pro děti i dospělé   

 
      Kavárna u Kostelní myši 
19.30 Písničky z klobouku, nejen v rytmu swingu   

 

20.3o 150 let evangelické církve v Plzni 
      Kavárna u Kostelní myši 
21.30 zakončení oficiální části večera 
21.40 varhanní varia s flétnou 
22.15 rozeznění zvonů 
22.20 úklid prostor za doprovodu kytar, ještě možnost  
      prohlídek kostela 
23.00 uzavření kostela 

  

 

   Staršovstvo děkuje všem, kteří pamatujte na svůj sbor  
i finančně. Díky Vaší pomoci můžeme pečovat o kostel.   
    V letošním roce nás čekají další velké investice do 
oprav podlah v celém prostoru kostela, rádi bychom také 
vybudovali klubovnu pro děti v suterénu kostela a dokon-
čili opravu varhan.   
   Pokud chcete, abychom mohli Vaši platbu identifikovat, 
použijte variabilní symbol: pokud před něj napíšete jednu 
z níže uvedených číslic, můžete určit, k čemu má být Váš 
dar použit: salár - 1; celocírkevní fond oprav (Jeronymo-
va jednota) – 2; dar na provoz sboru – 3; opravy varhan – 
4; opravy kostela – 5. Pokud složenku neoznačíte, bude 
váš příspěvek použit na opravy kostela. 
   Možné je předat svůj dar také přímo v kanceláři sboru.  


