
         Milé sestry, milí bratři,
                           v adventní době si s Vámi čtu v biblické 
knize Zjevení Janova, ve dvanácte kapitole, prvních dvou verších:                               
„A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, 
s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy.   
Ta žena byla těhotná a křičela v bolestech, neboť přišla její hodina.“

 Vánoční evangelium o narození Ježíše Krista je zásadní 
zvěstí pro člověka. Smíme ji rozumět, není to hádanka. 
 Ukázalo se veliké znamení na nebi. Ukázalo se tak, abychom 
to mohli vidět a hlavně rozumět tomu. Slovo se stalo tělem, a my jsme 
mohli spatřit jeho slávu, podle Janova evangelia. V Kristu se ukázal 
Bůh, abychom jej znali, abychom věděli, kdo je náš Bůh, jaký je,          
a jak jedná. To se ukázalo v narozeném Ježíši Kristu. Ježíš se narodí 
jako člověk v chlévě, žije mezi lidmi lidský život a veliké znamení 
se ukázalo na nebi. Je pro nás nutností porozumět, co se to ukázalo 
v chlévě a na kříži a v prázdném hrobě. Nevzpomínáme na něco, co 
se stalo. Je nám Bohem nabídnuto něco, co se ukázalo jako znamení. 
Co se ukázalo v tom, co se stalo. To, co se stalo někde v Betlémě, by 



člověk mohl přejit, bezprostředně se ho to nedotýká, bylo to daleko 
v čase, geograficky i všelijak. To, co se v tom ukázalo, však není bez 
relevance k tomu našemu času, místu, životu vůbec.
 A to, co se ukázalo, ukázalo se jako znamení na nebi. Nebe 
není popis místa. Takové místo není. Nebe je způsob. Způsob bytí. 
Způsob bytí pro to, co existuje na zemi. Biblickým obrazem je nebe 
to, co patří k Bohu, mluvíme-li o nebi, mluvíme o všem tom, co je ve 
vztahu k Bohu. Mluvíme o Bohu, o jeho způsobu jednání. Život, když 
o něm mluvíme jako o pozemském, je takový život, který plyne bez 
svého vysvětlení. To, co se děje, co se stává, my ale nejsme schopni 
dešifrovat, nevíme, co se na něm ukazuje. Nebe je způsob bytí, na 
kterém se ukazuje skutečný rozměr života na zemi, ten rozměr, který 
náš život smí mít a má mít. Nebe je způsob bytí jako s Bohem. Způsob 
bytí, který je Bohem osvětlený. Osvětlený tím, kdo přichází v jeho 
jménu, s jeho poselstvím – Ježíšem Kristem. Nebe je způsob bytí, 
kterého obsah se ukazuje, vysvětluje, a proto může být cíleně a umně 
tvořený, vedený určitým směrem, protože pochopený, chápaný.
 Život potřebuje mít svoje nebe, aby nebyl stržen časem, dobou, 
událostmi, vnější i vnitřní situací. Věci života se dějí na zemi, zároveň 
se v nich ukazuje něco nebeského. A je nevýslovně dobře, že se na nich 
něco takového ukazuje. Ježíš se narodí, aby Kristus od Boha přišel 
s nebem. Na nebi se ukazuje, co se děje s námi, v nás, mezi námi, na 
zemi. Nebe není ideální stav v náboženském či filozofickém významu. 
Nebe je něco, co se ukazuje, když se narodí člověk, co se ukazuje, když 
se děje lidský život, když se stává lidský život. Nebe je způsob, kterým 
se mu dává tvar a rozměr, aby byl životem. Životem, na kterém se 
ukazuje jeho možná podoba. Ta se ukazuje v narozeném Ježíšovi.

 Jménem staršovstva Korandova sboru Vám přeji, aby se 
Vám v adventní a vánoční zvěsti o narození Krista ukázali takové 
věci, které by byly nadějným znamením pro všechna příští léta.
                                                                      

Mgr. Miroslav Hamari, farář



Srdečně Vás zveme do všech shromáždění v Korandově sboru, kde 
se zvěstuje Kristovo evangelium.
 Bohoslužby jsou pravidelně každou neděli v 9. 30 hodin.

O Vánocích a kolem Nového roku budou bohoslužby takto:

23. 12. v 9. 30 h. - bohoslužby na 4. adventní neděli

24. 12. v 9. 30 h. - dětská štědrovečerní slavnost 

25. 12. v 9. 30 h. - Hod Boží vánoční, bohoslužby 
          s vysluhováním večeře Páně

26. 12. v 9. 30 h. - společné vánoční bohoslužby 
                                obou plzeňských sborů ČCE

30. 12. v 9. 30 h. - bohoslužby v neděli po Vánocích

31. 12. v 17 h.     - bohoslužby na poslední den v roce

1. 1. 2013 v 9. 30 h. - novoroční bohoslužby
       s vysluhováním večeře Páně



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. 

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 18 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.

Úřední hodiny ve sborové kanceláři:
  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

www.koranduvsbor.cz
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