
Milé sestry, milí bratři!
 V tomto čase před Velikonoci si spolu čtěme biblický text z Janova 
evangelia,  6.  kapitoly,  26.  a  27.  verše: „Amen, amen, pravím vám, 
hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale proto, že jste jedli 
chléb a nasytili jste se. Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm 
zůstávající pro život věčný; ten vám dá Syn člověka, jemuž jeho Otec, 
Bůh, vtiskl svou pečeť.“
  Lidský život může v tomto čase a až za hranice vnímatelného vést 
jenom ten, který je obrazem Boha, zjevením celého Boha. Svými dny 
až  do  věčnosti  se  necháváme  provést  tím,  který  nasycuje  bezpočet 
lidí, ale který také trpí odmítnutí, dokonce zavržení a potupnou smrtí 
na kříži. Jenom obraz Krista nasycujícího u jezera by byl pomíjející 
obraz Krista. Byl by to obraz Spasitele, který dává jenom pomíjející 
chleba, pokrm, který hyne. Kdybychom viděli v Kristu pouze toho, 
kdo činí naše životy jenom sytými, zdravými, úspěšnými, nebyl by to 
úplný obraz Krista, kterému věříme. Když Ježíš říká, abychom věřili 
v  toho,  kterého  Bůh  poslal,  musíme  vědět,  že  toto  je  víra  celému 
Božímu zjevení v Ježíši Kristu.
  Jsme  v  období  před  Velikonocemi,  ve  kterém  zaznívá  pašijový 
příběh o Ježíšově utrpení a smrti. My tento obraz Krista nemůžeme 
odmítnout, protože by nám zůstal jenom pomíjející Kristus, Kristus 
v pomíjejícím pokrmu. Přicházejí na nás v hojnosti i utrpení Kristova, 
protože  jsme Kristovy. Protože mu věříme,  proto na nás  přicházejí       
i  jeho  utrpení,  tak  jako  na  nás  v  hojnosti  přichází  i  jeho  útěcha, 
kterou my smíme rozdávat – podle 1. kapitoly, 2. epištoly do Korintu. 
Nemůžeme při zvěstování evangelia obejít to, že život je také utrpení 



a  že do  toho všeho našeho utrpení  vstupuje Kristus,  aby  je  s  námi 
spolu nesl. Naše víra není lacinou vírou, nezavírá oči před utrpením    
a nesnaží se odvést naši pozornost k vizím úspěchu nebo k jakémukoli 
chlácholení. Lidský život, který pomíjí, který hyne, který umírá,  je 
plný utrpení. Bůh posílá  toho, který do našeho utrpení vchází  jako 
bratr a Kristus, abychom na ně nebyli sami a aby nás přes ně převedl, 
přes  všechno,  co  hyne,  přes  smrt  k  životu  věčnému. Abychom  to 
všechno mohli přečkat nejenom s pomíjejícím pokrmem, moderními 
léky a důkladnou zdravotní a sociální péči, které se nám dostává, ale 
abychom to mohli přejít ve víře, že život je víc, než jenom to, co hyne, 
než jen to, co pomíjí.
  Dříve nebo později i zdraví pomine i lidské dny pominou, ale ne 
lidský život, který pracuje a usiluje o pokrm, který mu Syn člověka, 
jeho Spasitel, už dal a vždy bude dávat, až na věky.

 Přeji Vám radost z velikonočního evangelia, které Vás zvu slyšet 
do našich společných shromáždění, které budou v období Velikonoc 
takto:
 17. 3. - 9. 30 hodin
5. Postní neděle, křestní bohoslužby, synodní senior ČCE Joel Ruml   
            

 24. 3.  - 9. 30 hodin
Květná neděle, volební sborové shromáždění, konsenior R. Matuška 
 24. 3.  - 18.00 hodin
Rockové pašije          

 28. 3.  - 18.00 hodin
Zelený čtvrtek - čtení pašijí

 29. 3. - 17.00 hodin
Velký pátek - bohoslužby s vysluhováním večeře Páně

 31. 3. - 9. 30 hodin
Hod Boží velikonoční - bohoslužby s vysluhováním večeře Páně

 1. 4. - 9. 30 hodin
velikonoční pondělí - bohoslužby 

Miroslav Hamari, farář 



Velikonoční příběh
Když Jidáš pocítil výčitky,
chtěl prý vrátit třicet stříbrných  
představeným, ti je však nepřijali. 
Pak se, dle tradice, oběsil na  osice.
Od té doby se  její listy chvějí studem.

Polibek
první z ran
už osika se chvěje
na zemi bičován
chvílemi beznaděje

A třicet stříbrných
co zpátky nikdo nechce
Lístečky osiky
třepotají se lehce

Trnovou korunu
židovskému králi!

...pak losem o košili bez švů
aby ji netrhali

Růže bez trnů
a trny bez růží

Prázdný hrob

Nevěříš?

On ti nic nedluží

Chvěje se osika
jemný šum v listoví

Poslouchej
tichý hlas
ti příběh dopoví...

text: Marcela Kašparová     
ilustrace:  Pavel  Falátek



 Provázejí nás při bohoslužbách, naplňují prostor našeho kostela, 
rezonují v nás dlouho poté, co jim vypnou knoflík. Pracují pro nás již 78 
let, přežily všechny generace kazatelů, přežily nepodařenou  rekonstrukci, 
jejich průdušky jsou poznamenány spoustou sazí z dob kouřících komínů. 
Jejich plíce jsou unavené, jejich píšťaly jsou deformované a nedají se dobře 
naladit….. 
  Ano, je tu řeč o varhanách našeho sboru. Po letech jejich užívání jsme 
dospěli  k  rozhodnutí,  že  jim  máme  co  vracet.  Naštěstí  máme  v  našem 
středu  Jana  Doležela,  varhaníka,  který  toto  soustrojí  trubiček,  píšťal  a 
„mníšků“, pedálu a klaviatury miluje a spolu s dalšími vypracoval projekt 
jeho  restaurace. Tento  projekt  začínáme  realizovat.  Jsme  před  uzavřením 
smlouvy s maďarskou firmou Aeris Orgona (www.aerisorgona.hu), kterou 
jsme vybrali v řádném výběrovém řízení. Práce budou provedeny do konce 
roku  2014,  cena  je  stanovena  na  2.275.000.- Kč  (včetně DPH). Zahájení 
plánujeme na květen tohoto roku, kdy budou varhany a odvezeny do dílny 
našeho  dodavatele.  Po  dobu  oprav  budeme  při  bohoslužbách  používat 
náhradní nástroj.
  Sestry a bratři, myslete, prosím, na  toto dílo. Vypsali  jsme na varhany 
průběžnou sbírku. Určitě s velkou vděčností přijmeme každý dar. Abychom 
odlehčili sborovému hospodaření,  jednáme i o možnosti poskytnutí  řádně 
úročených  půjček,  které  by  byly  vratné minimálně  v  desetiletém období. 

Korandův sbor
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni

Anglické nábř. 13,  301 00 Plzeň
Telefon 377 327 073 (dopoledne)                číslo účtu: 1033006673/5500 

www. koranduvsbor.cz

Děkujeme Vám všem, kteří jste podpořili činnost sboru svým darem. 
Přiloženou složenku je možné opět použít k zaslání saláru nebo daru. 
Platbu je možné zaslat přímo na účet sboru.
- číslo účtu: 1033006673/5500 variabilní symbol: 682000 

Pokud  byste  mohli  takovou  půjčku 
poskytnout, obraťte se na kancelář sboru.
Před  cestou  varhan  do Maďarska  uspo-
řádáme  koncert  „na  shledanou“,  o  ter-
mínu vás budeme informovat.
  Vše o varhanách najdete na webových 
stránkách www.varhanyukorandu.cz, 
o  našem sboru se dozvíte více na stránkách
www. koranduvsbor.cz
- číslo účtu: 1033006673/5500 variabilní symbol: 911101


