
Milé sestry, milí bratři, drazí přátele, 
vážení uživatelé služeb Korandova sboru, 
 

 ve dnech, kdy vzpomínáme na své blízké, chci Vám nabíd-
nout text z Bible, z 1. listu Petrova, 5. kapitoly, 10. a 11. verše: 
	 „	A	Bůh	veškeré	milosti,	který	vás	povolal	ke	své	věčné	slávě	
v	Kristu,	po	krátkém	utrpení	vás	obnoví,	utvrdí,	posílí	a	postaví	na	
pevný	základ.	Jemu	náleží	panství	na	věky	věků!	Amen.“

	 Bůh	je	pánem	života	na	věky	a	je	Bohem	veškeré	milosti.	On	
je	 tím	 Bohem,	 který	 dokáže	 a	 chce	 přeznačit	 náš	 vývoj,	 odstranit	
porušení	 ze	 života,	 bolest	 a	 smrt.	 Ze	 své	milosti	 chce	 stvořit	 nové	
v	 lidském	 životě.	 Miroslav	 Florián	 v	 básnické	 sbírce	 Černý	 med	
napsal:	„Na	věky	se	život	žije,	na	vteřinu	umírá“.	Nabízí	se	nám	víra,	
spolu	 s	apoštoly	 i	básníky	našeho	věku,	 že	umírání	není	věčné,	ale	
život	věčnou	slávu	má.	Ve	smrti	umírání	končí	a	porušenost	končí,	dál	
už	utrpení	nepokračuje,	ani	smrt,	dál	pokračuje	Boží	milost,	život	bez	
utrpení a bez smrti.
		 Není	 to	pouhý	lidský	sen,	 je	 to	důsledek	zkušenosti	s	 tím,	že	
Bůh	je	Bohem	veškeré	milosti.	Mnozí	s	jeho	milostí	mají	zkušenosti	
v	těchto	dnech,	v	tomto	čase,	aby	mohli	o	tom	vydávat	svědectví.	Bůh	
nás	povolal	ke	své	slávě,	proto	 je	směrem	k	nám	vždy	plný	milosti.	
Život	je	stvořen	k	věčné	slávě,	neboť	má	původ	u	Boha.	Je	vznešený				
a	slavný	a	vše,	co	tomu	nenasvědčuje,	Bůh	chce	ze	své	milosti	zahladit	
a	odstranit.	Slávu	životu	ukázal	Bůh	na	Ježíši	Kristu.	I	on	trpěl,	zemřel	
a	byl	pohřben	a	Bůh	 jej	vzkřísil.	Z	milosti	vzkřísil,	aby	zjevil	 slávu	



života.	A	my	všichni	jsme	povolání	v	Kristu	k	podobné	slávě	života.
		 Apoštol	Petr	nás	proto	povzbuzuje:	„Po	krátkém	utrpení	vás	
obnoví,	utvrdí,	posílí	a	postaví	na	pevný	základ“.	Přivlastňujeme	si	ta	
slova,	které	Petr	ve	své	době	adresoval	křesťanům	pronásledovaným	
a	 týraným	 pro	 svou	 víru.	 Všechno	 utrpení	 z	 hlediska	 věčné	 slávy	
života	 je	vždy	 jenom	krátké.	Bůh	ví,	 jak	 je	 to	naše	žití	bolestivé,	 je	
našeho	utrpení	 jako	Ježíš	Kristus	účasten.	Někdy	 je	 to	dlouhé	 jako	
věčnost,	ale	ve	srovnání	s	věčnou	slávou,	ke	které	nás	Bůh	povolal,	je	
to	vždy	„po	krátkém	utrpení“.	Apoštol	nezamlčuje	utrpení,	které	tak	
dobře	známe,	a	které	tolik	zpochybňuje	naše	hodnoty	i	víru,	ale	pro	
naše	povzbuzení	je	dává	do	kontrastu	s	věčnou	slávou,	ke	které	jsme	
povoláni.	Po	krátkém	utrpení	nás	Bůh	obnoví,	utvrdí,	posílí	a	postaví	
na	pevný	základ.	Na	základ,	který	nic	nezvrátí.	
	 Věci,	o	kterých	nám	apoštolové,	ale	i	naši	současníci	vydávají	
svědectví,	se	nám	nabízejí	k	přijetí	pro	naši	naději.	Zkušenost	jiných	
může	velmi	pomoci,	jsem	však	přesvědčený,	že	zkušenost	s	milostivým	
Bohem	 má	 každý	 svou	 vlastní.	 Každý	 svým	 způsobem	 milost	 Boží	
zakouší,	 může	 proto	 vědět,	 že	milostí	 Boží	 je	 vytvořený	 precedens,	
cesta	k	přečkání	utrpení	a	překonání	smrti,	aby	se	ozřejmila	už	nyní	
platná	skutečnost,	že	život	má	svou	věčnou	slávu,	k	takové	je	stvořen,	
a	k	 takové	jsme	i	my	povoláni.	Garancí	 toho	je	Bůh,	který	nás	k	ní	
stvořil	a	povolal,	a	ten	se	k	nám	vždy	přibližuje	pouze	ve	své	milosti,	
bez	ní	bychom	ani	povoláni	nebyli,	ani	vůbec	nebyli.	Takový	se	nám	
dal	Bůh	poznat	v	Ježíši	Kristu.
	 	Je	to	Bůh	vší	milosti.	Milostivý	Pán	nad	životem.	Jemu	náleží	
panství	 na	 věky	 věků.	 Je	 svrchovanou	 a	 poslední	 autoritou	 života									
a	my	máme	zkušenost,	že	je	milostivý,	náš	život	povolal	k	věčné	slávě	
v	Ježíši	Kristu,	proto	se	můžeme	naprosto	spolehnout,	že	utrpení,	které	
prožíváme	a	smrt,	která	na	nás	čeká,	a	kterou	procházejí	naši	blízcí,	
je	pouze	krátkým	utrpením,	vteřinou	umírání.	Naše	bytí	je	slavné	na	
věky,	vznešené	a	důstojné	podle	Boží	vůle.	To	 je	naše	naděje,	která	
nám	i	v	nejtěžších	chvílích	utrpení	a	zármutků,	i	ve	smrti	tvoří	vnitřní	
pokoj	a	radost.



Bohoslužby k Památce zesnulých budou 
v Korandově sboru 6. 11. v 9.30 hodin. 

Srdečně Vás zveme ke slyšení evangelia.      
																																																											Mgr.	Miroslav	Hamari,	farář			

Nepřehlédněte	a	čtěte	!
	 Děkujeme	Vám,	kteří	jste	zaplatili	nájem	včas	a	těm,	kteří	
sbor	podpořili	svým	darem.
Přiloženou	složenku		můžete	použít	 	pro	platbu	nájmu	(	nezapomeňte	
uvést	variabilní	 symbol	 ze	 smlouvy)	nebo	 	pro	platbu	daru	k	památce	
zesnulých.

	 Žádáme	všechny,	kteří	mají	v	zásilce	dosud	nepodepsaný	dodatek	
ke	smlouvě	na	rok	2011	-	15,	aby		1x		podepsaný	neprodleně	doručili	zpět	na	
naši	adresu.Pokud	tak	neučiníte	do	31.	12.	2011	vystavujete	se	nebezpečí,	že	
schránka	bude	pronajata	dalšímu	zájemci.	Zároveň	žádáme	všechny	ty,	kteří	
nemají	uhrazen	nájem	za	rok	2011		(mají	přiložený	k	zásilce	dopis	o	dlužné	
platbě),	aby	také	vše	uvedli	do	pořádku.

 Nájem	na	rok		2012	je	splatný	do	30.	6.	2012,	prosíme	o	dodr-
žování	termínu,	jinak	se	vystavujete	zbytečně	sankci	za	pozdní	platbu.

ŽALM 22,3
Na svět mne přivedla,
milost a láska tvá,
od chvíle zrození
ty jsi mým Bohem.
Nebuď mi vzdálený,
znaven jsem úzkostí,
na pomoc nikoho
jiného nemám.

PREDESTINACE
zdravý strom
dobrou půdou

pevná židle
zručnou rukou

čistý pramen
hlubinnou puklinou

lidský život
živým Bohem

Z knihy ŽALMÚZIE, texty Jiří Pejla, fotografie Pavel Falátek



Další	sdělení	:
 Vstupní	dveře	do	kolumbária	 jsou	v	době	konání	bohoslužeb													 
od	9.00	do	11	hodin	uzamčeny,	není	tedy	možné	do	kolumbária	jít.	Platí	to									
i	pro	neděli	6.	listopadu	při	bohoslužbách	k	památce	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.	
 Vzhledem	k	tomu,	že	sbor	je	již	plátcem	DPH	a	od	1.	1.	2012	
bude	 DPH	 zvýšeno,	 žádáme	 nájemce,	 kterým	 končí	 smlouva	 31.	 12.	
2011	a	ještě	nemají	podepsaný	dodatek	k	prodloužení,	aby	se	dostavili	
do	konce	roku	2011	k	domluvě	o	dalších	platbách.	Netýká	se	to	těch,	
kteří	již	mají	smlouvu	prodlouženou	nebo	platnou	do	roku	2012.
	 Smlouvy,	které	mají	platnost	do	31.	12.	2012	budou	prodlouženy		
během	roku	2012,	do	 jejich	nájmu	se	zvýšené	DPH	promítne	až	od	 roku	
2013.	Nájem	pro	rok	2012	zůstává	dle	dříve	podepsané	smlouvy.	

Pozor – důležité upozornění
Od 1. 12. 2011	 dochází	 ke	 změně	 úředních	 hodin	 kanceláře.	 Pondělí	 až	
čtvrtek	zůstává	beze	změny,	v	pátek	se	úřední	hodiny	mění	na	10		–	12	hodin.
	 	 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	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.

Korandův sbor
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni

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


