
Milé sestry, milí bratři, vážení přátelé 
 ve dnech vzpomínání na naše zesnulé Vám jako pomoc nabízím 
biblický text z Janova evangelia, 6. kapitoly, veršů 36. až 40.: 
 „Řekl jsem vám: Viděli jste mě, a přece nevěříte. Všichni, 
které mi Otec dává, přijdou ke mně;  a kdo ke mně přijde, 
toho nevyženu ven, neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil 
vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal; a jeho vůle 
jest, abych neztratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je 
v poslední den. Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí 
Syna a věří v něho, měl život věčný; a já jej vzkřísím v poslední 
den.“

 Ježíšovi posluchači slyšeli mocná Ježíšova slova a viděli 
jeho skutky, a přece nevěřili, že on je Kristus, Spasitel. Tomu se Ježíš 
podivuje, ale zároveň říká těm, kteří viděli a zažili jeho působení           
a uvěřili mu – vůle mého Otce je, aby každý, kdo vidí Syna a věří 
v něho, měl život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Ježíš nám 
odhaluje vůli svého Otce, vůli Boží a ta je, aby ti, kdo viděli a uvěřili, 
měli život věčný. Důležité je vidět a věřit, protože právě toto mění 
lidský život, dokonce tak, že život, který umírá, zaniká ve smrti, mění 
na život, který bude v poslední den vzkříšen a platnost vzkříšení je na 
věky. To je vůle Boží a tu uskutečňuje Ježíš Kristus. 
 My se k tomu můžeme vírou přidat. Taková křehká skutečnost, 
která se nemůže opřít o důkazy, jako je víra, nás připojuje ke Kristu 



a v jeho vzkříšení, ke vzkříšení v poslední den, které je připraveno 
pro člověka, aby mohl žít život nepodléhající věčnému zániku, nýbrž 
trvá věčně. Stačí se ke Kristu vírou připojit, věřit, že on je Spasitel. 
Ujišťuje nás – kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. Vůle Boží je, aby 
neztratil nikoho z těch, kdo věří, že je poslán Bohem a vírou se k němu 
připojuje. A on neztratí, naopak, v poslední den všechny vzkřísí. 
 Kristovo zaslíbení, kterému mnozí před námi věřili, platí také 
pro naše blízké zesnulé, na které v těchto dnech víc, než jindy myslíme 
a platí také pro nás. Boží vůle je, proto se plní, aby Kristus nikoho, 
kdo přijde k němu, nevyhnal ven, nikoho neztratil, ale aby všechny 
vzkřísil v poslední den. Ti, kdo ho vidí a věří, že on je Kristus, mají 
věčný život.
 Boží zaslíbení přinesené Ježíšem Kristem ať Vás v těchto 
dnech potěšuje a dává Vám dobré a nadějné výhledy pro Vaše cesty.
                                                                        

Mgr. Miroslav Hamari, farář 



Bohoslužby k Památce zesnulých budou 
v Korandově sboru

4. 11. 2012
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 
(nezapomeňte 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 na rok 2012 - 14, aby  1x  podepsaný neprodleně doručili zpět na 
naši adresu.Pokud tak neučiníte do 31. 12. 2012 vystavujete se nebezpečí, že 
schránka bude pronajata dalšímu zájemci. Zároveň žádáme všechny ty, kteří 



nemají uhrazen nájem za rok 2012  (mají přiložený k zásilce dopis o dlužné 
platbě), aby také vše uvedli do pořádku.

 Nájem na rok  2013 je splatný do 30. 6. 2013, prosíme o dodr-
žování termínu, jinak se vystavujete zbytečně sankci za pozdní platbu.

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 4. 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. 

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

www.koranduvsbor.cz
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