
Milé sestry a milí bratři!
Předvánoční zamyšlení.
 Člověk, jednou náhle a mimoděk, podruhé cíleně a toužebně, 
zastavuje návaly informací a zkušeností a dělá selekci, třídí to, co 
přijal i to, co vytvořil. Uchovává to, co za něco stojí, vyhlašuje to za 
hodnotné, a položí to jako milníky své cesty.
 Rozhodně to učiní moudrý člověk, jelikož nechce mít prostor 
svého života zavalený harampádím a ošklivými zmetky. Ostatní by 
v tom zůstalo ztraceno, bez povšimnutí. Každá další produkce, která 
má jen špatný materiál, ponese obraz zklamání. Kdo by chtěl vycházet 
ze špatných předpokladů? Krásným a dobrým je nám brousit srdcí 
a  myslí našich. Zachovávané hodnoty rýsují siluety lidských osobností. 
Musíme stavět zátaras velké vodě času, ve které se mohou utopit 
naše vzácné dny. Provokujme své myšlenky a city, by nám vyjevily, 
co vyznávají z toho mnohého a co by rády zachovaly. Všechno, co 
vyznáme, zachováme, a podle toho učiníme, vypoví o nás celou 
pravdu. A to vzácné všech lidí vypoví pravdu o době a  společnosti. 
Člověk i duch doby může být dobrák a estét, anebo noční můra, která 
nenechá spát ani generace příští. Každý jsme nejenom svého štěstí 
strůjcem. Všichni se navzájem obdařujeme podle toho, kdo na co má 
a žádným platidlem není postavení či původ, v posledu ani vznešenost 
a pýcha doby, která nás strhla, ač my jsme měli tvořit ji.
 Konejší mě v těchto dnech adventu, očím i sluchu libá přání, 
aby nadcházející svátky Vánoc byly naplněny pokojem, mírem, aby 



všichni měli a šťastni byli. Velmi to nám všem také přeji. Zdá se, 
že se nám ještě daří zorientovat v množství toho, co se ukazuje být 
hodnotným. Umím velkoryse pominout komerční pozadí některých 
přání a z těch důvodů uměle vytvořenou atmosféru štědrosti. Však i  ty 
lstivě zvolené prostředky, co nás znásilňují, jen výjimečně vzbuzují 
náš odpor, protože alespoň v tomto čase přiznáváme hodnotu tomu, 
co nám přejí. Nenechávám se ukonejšit zcela, vím, že od uvědomění 
si je k vyznání, k zachovávání a činění, ještě kus. Ale ať už jsou 
pohnutky jakkoli znásilněné, lidé se alespoň na chvíli postaví proti 
řece s úmyslem zastavit ji.
 S podobným úmyslem vstoupil do lidské řeky také Ježíš, 
narozený člověk, o kterém Bůh říká, že je jeho syn. Bůh našel zalíbení 
v jeho vstupování do lidské řeky, líbilo se mu, jak Ježíš svýma rukama 
pomáhá rukám našim zachytit to, co by nemělo být odplaveno, z čeho 
lze postavit reálně lepší a krásnější svět, ve kterém by pokoj, mír, 
dostatek nebyly pouhou neonovou iluzí. Není to ponecháno pouze 
na nás, díky Bohu. Ovšem, můžeme se přidat k tomu, kdo už v naší 
řece stojí a v rychlém plynutí našeho života zachytit to, co máme 
jako své hodnoty, které vyznáme, zachováme, které budou určovat 
naše činění, jimiž naplníme své dny a jako skutečnými dary obdaříme 
ty, se kterými žijeme a zanecháme je jako vzácné dědictví našim 
potomkům. Bůh, jak ukázal na Ježíši z Nazaréta, při našem výběru 
z informací a zkušeností, nám bude vždy nevtíravě nabízet moudrost 
a sílu, odvahu a pokoj. 
                                                                                 Miroslav Hamari, farář

Aforismy Pavla Kosorina:

Na Bohu se mi líbí, že svou štědrost neprojevuje jen o Vánocích.

Kreativita je znakem lidí, kteří milují Boha, 
protože láska je vynalézavá.

Bůh nevede lidi za ručičku, ale za srdce.



Přejí Vám v narozeném Ježíšovi požehnané Vánoce, 
nový rok a všechen příští čas.

Miroslav Hamari, farář

Zveme Vás do svátečních shromáždění a těšíme se na setkání s Vámi.

neděle
11. 12. 3. adventní neděle 
 v 9.30 h. bohoslužby 

neděle
18. 12. 4. adventní neděle 
 v 9.30 h. bohoslužby 

sobota
24. 12. Štědrý den
 v 9.30 h. štědrovečerní dětská besídka

neděle
25. 12. Hod Boží vánoční
 v 9.30 h. bohoslužby 
 s vysluhováním večeře Páně

pondělí
26. 12. Štěpána mučedníka 
 v 9 h. v Západním sboru,
 v Němejcově ulici,
 společné bohoslužby
 obou evangelických sborů

sobota
31. 12. bohoslužby na konec roku
 v 17 h. 

neděle
1. 1. 2012 novoroční bohoslužby
 s vysluhováním večeře Páně
 v 9.30 h.



Vánoční dary.
Staršovstvo sboru děkuje všem dárcům, kteří svými dary a salárem 

podporují práci Korandova sboru. Nacházejí ochotu přispět i finančně 
se podílet na aktivitách sborového společenství. 

Od 1. 12. 2011 platí ve sborové kanceláři nové úřední hodiny:
  pondělí 9.00 – 12.00
  úterý  9.00 – 12.00
  středa    9.00 – 12.00    14.00 – 16.30   
  čtvrtek  9.00 – 12.00
  pátek               10.00 – 12.00

Pravidelná shromáždění v Korandově sboru
bohoslužhy pro dospělé a děti ......... neděle 9,30 h.

biblické hodiny:
pro dospělé ...................................... čtvrtek 18 h.
2. čtvrtek v měsíci se koná biblický seminář
pro děti ............................................ pátek 16 h.
pro mládež ....................................... pátek 20 h.

Klub seniorů - druhou a čtvrtou středu v měsíci ve 14.30 h.

Rodičovský klub - druhou a čtvrtou středu v měsíci v 9.30 h.

www.koranduvsbor.cz

Korandův sbor
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni

Anglické nábř. 13,  301 00 Plzeň
Telefon 377 327 073 (dopoledne)


