
Milé sestry, milí bratři, přátelé
a uživatelé služeb Korandova sboru,
v období vzpomínání na naše drahé zesnulé si s Vámi čtu v bib-
lickém Listě do Říma: 

„Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pro-
následování nebo hlad, bída nebezpečí nebo meč? V tom ve všem 
slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval.“
                                                                       (8. kap., 35. a 37. verš)

Vítězství člověka nad všelijakou nepřízní a ohrožením 
života, nakonec i nad smrti  je učiněno Kristovou mocí. Nestane 
se nám nic víc, než co se děje jemu, co se týče utrpení a smrti, 
ale nestane se nám o nic méně, co se týče jeho slávy. On vzal na 
sebe cestu naši, abychom my mohli vstoupit na cestu jeho. Moc, 
kterou  je nesen  jeho  života přináší  vítězství. To nás nesmírně 
potěšuje, obzvláště v situacích  jako  jsou mnohé životní prohry 
i  smrt, které jakoby nás přesvědčovaly, že není takové moci, kte-
rá by je pokořila a nás zachránila.
     Moc, která nám dává vítězit nad vším příkořím, není moc abs-
traktního boha nebo boha z nadhvězdných výšin, je to moc toho, 
který si nás zamiloval jako Ježíš Kristus. Tak se nám dal poznat. 
Možná, že mnozí z nás nikde kolem sebe vlídnost milování nena-
chází. Možná, že jsme opuštění, oklamáni, zraněni. To jsou naše 
lidské cesty, proto nechtějme nikdy opustit cestu, na které víme, 
že jsme někým milováni. Kristova vítězící moc je zpochybňová-
na a ani naše poznání a vyznávání není příliš přesvědčivé, přesto 
smíme vnímat Kristovu lásku. Láska je ta moc k životu.
     A apoštol napíše – kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Nic 
nás od ní neodloučí, ani smrt. Miluje tak všechny, křesťany i ne-



křesťany, jen se vydat na cestu, kde se člověku otvírají oči a srd-
ce i  mysl, aby Kristovu vítězící moc lásky mohl spatřovat a dů-
věřovat ji. Pociťovat společnost, která nikdy nepřestává a ani ve 
chvílích největšího opuštění  a  vnitřního  i  vnějšího  tlaku nebýt 
ponechán sám sobě, své chatrné moci. Nejsme ani sami se svou 
vi nou, kterou by neměl kdo odpustit. Potřebujeme člověka, jeho 
slovo, radu, pohlazení? Jsou nedaleko, blízko nás sestry a bratři 
Ježíšovi, ti také vítězí Kristovou mocí. V nich jsme Kristem milo-
váni tak, aby nám láska byla odhalena, abychom ji mohli vnímat 
jako svoje blaho. Je toho hodně, co nám přibližuje Kristovu lás-
ku a co nás utvrzuje v tom, že není žádné moci, která by nás od 
jeho lásky odloučila.
         V těchto dnech  je to smrt našich blízkých, která nás vede 
k tomuto vyznání. Ta hrozná skutečnost, které jsme všichni pod-
dá ni a která zpochybňuje Kristovu moc. Podařit se ji to může je-
nom v případě, že odmítáme být na cestě, na které je Ježíš Kris-
tus našim společníkem. To pak máme strach, nevíme, co se to 
děje a co se bude dít. Ježíše Krista Bůh vyvedl z hrobu. To  je 
nejmoc nější  projev  lásky,  od  které  nemůže  odloučit  ani  smrt. 
Vstupujme na cestu víry, na které bychom mohli s takovou moci 
lás ky počítat pro sebe i své drahé. Ona vítězí i tam, kde my už 
prohráváme. I  kdybychom v životě poznali mnoho utrpení, sou-
žení, bolesti, nemocí a smrt,  jedno poznání bude stát nad tím 
– že nás někdo miluje. Kristus vítězí nad smrti, kdo nás odlou-
čí od jeho lásk y, kterou nám tolik projevuje. Kdo? Snad souže-
ní nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída nebezpečí nebo 
smrt? V tom ve všem slavně vítězíme v moci toho, který si nás 
zamiloval. 
     Potěšujte se navzájem ve svých smutcích a opuštěnosti svou 
účasti v moci Kristovy lásky. A zvu Vás pro povzbuzení také do 
bohoslužebního shromáždění věnovaného vzpomínce na zesnu-
lé, které bude v neděli 3. 11. v 9. 30 v kostele Korandova sboru.
       Srdečně Vás zveme do všech bohoslužebných shromáždění 
v Korandově sboru, které jsou každou neděli v 9. 30 h., souběž-
ně jsou i  bohoslužby pro děti. 
                                                           Mgr. Miroslav Hamari, farář



Bohoslužby k Památce zesnulých 
budou v Korandově sboru
3. 11. 2013 v 9.30 hodin. 
Srdečně Vás zveme ke slyšení evangelia.      
Mgr. Miroslav Hamari, farář   

Vážení přátelé a uživatelé služeb Korandova sboru, 
děkujeme Vám, kteří jste zaplatili nájem včas a těm, kteří sbor 
podpořili svým darem.

Přiloženou složenku můžete použít pro platbu nájmu (neza-
pomeňte uvést variabilní symbol ze smlouvy) nebo pro platbu daru 
k památce zesnulých.

Nepřehlédněte a čtěte!
   Žádáme všechny, kteří mají v zásilce dosud nepodepsaný dodatek 
ke smlouvě, aby  1x  podepsaný neprodleně doručili zpět na naši adre-
su. Pokud tak neučiníte do 31. 12. 2013, vystavujete se nebezpečí, že 
schránka bude pronajata dalšímu zájemci. Zároveň žádáme všech ny ty, 
kteří dostali během roku poštou buď návrh smlouvy nebo dodatek ke 
smlouvě a doposud nic nevrátili, aby také vše uvedli do pořádku. 
    Nájem na rok 2014 je splatný do 30. 6. 2014 - stále je 
mnoho Vás, kteří termín platby nedodržujete a vystavujete se 
tak zbytečně sankci za pozdní platbu.
     V době školních prázdnin Vám nemůžeme zaručit, že kancelář 
bude otevřena, vzhledem k čerpání dovolené. Sledujte upozornění na 
nástěnce v  kryptě, kde včas případné uzavření kanceláře oznamuje-
me. V  době školního roku většinou v kanceláři v době nepřítomnosti 
pra covnice kanceláře funguje zastupující pracovník. Nemůže však vždy 
vyřídit všechny Vaše požadavky, proto prosím raději předem zavolej-
te, pokud jde o jinou záležitost než o platbu, a ověřte si tak, zda bude  
pracovnice kanceláře přítomna. Zejména pokud přijíždíte z větší vzdá-
lenosti. Děkujeme za pochopení. Tel. č. kanceláře: 377 327 073.



    Smlouvy, které mají platnost do 31. 12. 2014, budou v závěru roku 
2014 formou dodatku prodlouženy na další období s vyčísleným plat-
ným nájmem pro dané období. Prosíme Vás, abyste pro prodloužení 
smlouvy přicházeli až od 15. 11. 2014.
     Vstupní dveře do kolumbária jsou v době konání bohoslu-
žeb od 9.00 do 11 hodin uzamčeny, není tedy možné do kolumbá-
ria jít. Platí to i pro neděli 3. listopadu při bohoslužbách k památ-
ce zesnulých.
    V kryptě se nesmí ponechávat hořící svíčky bez dozoru. Znovu Vás 
důrazně  upozorňujeme, abyste nedávali k urnám drahé květiny a vázy, 
neboť přes opatření uzamčení dveří, se  ztrácejí. 

 Úřední hodiny kanceláře
  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

Zveme Vás k pravidelným shromážděním v Korandově 
sboru:

Bohoslužby pro dospělé a děti .... neděle v 9.30 h.
Biblické hodiny pro dospělé ....... čtvrtek v 18 h.
                       pro děti v pátek od 16 h. 
                       pro mládež také v pátek od 18 h.
Klub seniorů - druhou a čtvrtou středu v měsíci ve 14.30 h.

www.koranduvsbor.cz

Korandův sbor
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni

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

číslo účtu: 1033006673/5500


