
Milé sestry, milí bratři!
	 čteme	 si	 v	 tomto	 postním	 předvelikonočním	 období	 biblický	
text	z	  Lukášova	evangelia,	kde	ve	22.	kapitole,	32.	verši,	Ježíš	říká	
Petrovi:	„Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala“.

 To,	 že	 v	 životě	 na	 člověka	 přicházejí	mnohé	 obtíže,	 nemoci,	
že	 prožívá	 kdejaké	 období	 tísně	 a	 nejistot,	 není	 známkou	 toho,	
že	 jeho	 víra	 je	 v	 krizi.	Neznamená	 to	 ani,	 že	 by	 to	 byl	 trest	 za	
nějaké	 selhání,	 za	 nějaké	 špatné	 rozhodnutí,	 ochablost	 ve	 víře,	
nebo	svévoli	proti	Hospodinu.	Právě	v	těchto	chvílích	všelijakých	
nepřízní	 člověku	 smí	být	 jeho	víra	posilou,	 faktorem	moudrosti,	
zmocnění,	aby	to	vše	přestál	a	ustál.	Naše	víra	je	vírou	v	Krista,	
který	za	nás	prosí,	který	víru	sílí,	aby	neselhala,	aby	byla	světlem	
v	 temnotách,	vyjádřením	společenství	 s	ním,	 jenž	 jde	před	námi										
a	s	námi.
	 Ježíš	je	Spasitel.	Ať	nás	nezviklává	ani	neděsí	situace,	ve	které	
se	 nacházíme.	 Ať	 nás	 nezviklává	 ani	 naše	 vlastní	 utrpení,	 ani	
nepřijetí	a	zavržení,	ať	nás	neděsí	ani	naše	vlastní	smrt.	Nic	z	toho	
neznamená,	že	jsme	na	špatné	cestě,	neznamená	to,	že	nás	Hospodin	
opustil,	že	jsme	ve	svém	utrpení	a	tísni	ztraceni	a	zavrženi.
	 Na	nás	naše	víra	nestojí,	to	by	se	hroutila	v	jednom	kuse.	Tu	víru	
způsobuje	Kristus	a	o	tu	víru	s	námi	bok	po	boku	zápasí,	stojí	o	ni	
jako	o	naši	společnou	věc.	Jen	tak	má	naději	a	nemusí	v	obavách	
čekat,	jak	se	projevíme,	dříve,	než	zakokrhá	kohout.	Strach	a	obavy	
jak	se	zachováme,	 jsou	 tak	děsivým,	stresujícím	tlakem	v	životě	



člověka	víry,	že	je	těžko	unesitelný	a	vnáší	do	života	paniku,	která	
děsí	i	okolí.	Ale	ještě	děsivější	je	silácký	entusiazmus,	ve	kterém	
se	člověk	cítí.	Cítí	se,	že	všechno	zvládne,	všechno	všecičko	i	smrt.	
Jak	strašidelně	mate	své	okolí,	svou	rodinu	i	společenství	víry,	jaké	
nesplnitelné	očekávání	 a	naděje	vzbuzuje	pro	 sebe	 i	ostatní.	Ale	
dříve,	než	zakokrhá	kohout,	to	v	tom	lepším	případě,	v	tom	horším,	
než	přijde	smrt,	se	všecko	všecičko	hroutí.
	 Jaká	 je	 to	 posila	 pro	 ty,	 kteří	 se	 na	 to	 spolehli?	 Právě	 kvůli	
tomu	Ježíš	s	Petrem	i	s	námi	mluví,	aby	naše	víra	a	celý	život	tak	
nedopadly.	Abychom	nebyli	 paralyzováni	 pochybnostmi	 o	  sobě,	
o	 své	víře	i	o	svém	Kristu,	když	přichází	utrpení,	ale	také,	abychom	
nespoléhali	 na	 svůj	 výkon,	 a	 pak	 ustrašeně	 nezapírali,	 že	 Ježíše	
vůbec	známe.
	 Jsme	 pokoušeni	 svými	 neúspěchy,	 nepřijetím,	 nemocí,	 jsme	
pokoušení	 svou	 smrtí	 –	 je	 víra	 Kristu	 správnou	 životní	 cestou?	
Je	ukřižovaný	Ježíš	Kristem?	Neměla	by	cesta	víry	vypadat	 tak,	
že	 se	nám	bude	ve	všem	dařit?	Takto	 jsme	 tříbeni	 jako	pšenice,	
abychom	byli	první	sklizní	Božího	stvoření.	Náš	starozákonní	bratr	
Job	se	moudře	ptá	s	námi	–	to	máme	přijímat	jenom	to,	co	sami	
klasifikujeme	 jako	 požehnání?	 Nemáme	 ustát	 všechny	 ty	 těžko	
unesitelné	 strasti	 života,	 které	 zasahují	 životy	nejenom	naše,	 ale	
všech	lidí,	abychom	mohli	být	posilou	svým	blízkým	i	všem	okolo?	
Prosí	za	nás	a	za	všechny	ten,	kterému	nejsou	cizí	naše	slabosti,	
a	 který	 zakusil	 všechna	 naše	 pokušení,	 který	 se	 nám	 přimlouvá	
našimi	jmény.	Prosí	za	nás,	aby	naše	víra	neselhala.	Pro	sebe	i	 pro	
ostatní	 jej	 vyslechněme	 a	 důvěřujme	 mu.	 Ukřižovaný	 Kristus,	
předmět	naší	pochybnosti,	za	nás	prosí,	identifikuje	se	s	 námi,	aby	
nám	 byl	 on	 sám	 posilou,	 aby	 s	 ním	 vzkříšeným	 jsme	 povstávali	
k	 důstojnému	žití.

 Ke slyšení povzbudivého evangelia Vás zvu do všech shromáždění 
v  kostele Korandova sboru.
 Bohoslužby jsou každou neděli v 9. 30 hodin.



Bohoslužby v období Velikonoc budou takto:
 13. 4. -	9.	30	hodin
Květná neděle	-	bohoslužby	se	křtem  
          

 17. 4.  -	18.	00	hodin
Zelený čtvrtek	-	bohoslužby	se	čtením	pašijí

 18. 4. -	17.00	hodin
Velký pátek	-	bohoslužby	s	vysluhováním	večeře	Páně

 20. 4.	-	9.	30	hodin
Hod Boží velikonoční -	bohoslužby	s	vysluhováním	večeře	Páně

 21. 4.	-	9.	30	hodin
velikonoční pondělí -	bohoslužby 

Těšíme se na setkání s Vámi.
Miroslav Hamari, farář

kresba:	 Lydie	 Šloufová

Téhož	dne	se	dva	z	nich	ubírali	
do	 vsi	 jménem	 Emaus,	 která	
je	od	Jeruzaléma,	vzdálena	asi	
tři	hodiny	cesty,	a	 rozmlouvali	
o	 tom	všem,	co	se	událo.	A	jak	
to	 v	  řeči	 probírali,	 připojil	 se	
k	 nim	 sám	 Ježíš	 a	 šel	 s	 nimi.	
Ale	něco	jako	by	bránilo	jejich	
očím,	aby	poznali.
A	 on	 jim	 řekl:	 „Jak	 jste	 ne-
chápaví!	 To	 je	 vám	 tak	 těžké	
uvěřit	 všemu,	 co	mluvili	 pro-
roci!	 Což	 neměl	 Mesiáš	 to	
vše	 vytrpět	 a	 tak	 vejít	 do	 své	
slávy?“

Lukáš	24,13	-	16,	25	-	26



Korandův sbor
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni

Anglické nábř. 13,  301 00 Plzeň
Telefon 377 327 073 (dopoledne)                číslo účtu: 1033006673/5500 

www. koranduvsbor.cz

 Děkujeme Vám všem, kteří jste podpořili činnost sboru svým darem. 
Přiloženou složenku je možné opět použít k zaslání saláru nebo daru. 
Platbu je možné zaslat přímo na účet sboru.
Číslo účtu: 1033006673/5500, variabilní symbol: 682000

23. 5.	 proběhne	 v	 Plzni	„NOC KOSTELŮ“.	Také	 náš	 kostel	 bude	 ve	
večerních	hodinách	otevřen	a	bude	přiraven	program	pro	návštěvníky.
Viz	www.nockostelu.cz

Při výročním sborovém shromáždění, které se konalo 
23.  3. 2014, bylo zvoleno nové staršovstvo na šestileté 
období.
Členové:
Josef	 Beneš,	 Jiří	 Cabálek,	 Ladislav	 Chvojka,	 Milena	 Nyklesová,	
Magdaléna	 Mestlová,	 Jaroslava	 Mossoczyová,	 Jiří	 Poláček,	 Drahomír	
Rychecký	 ml.,Vlastimil	Stříbrný,	Lydie	Šloufová,	Jiří	Štekl
Náhradníci:
Juliana	Rampich	-	Hamariová,	Hanuš	Salz,	Ladislav	Szabó,	Iva	Šteklová	


