
     Vždy nás na to upozorní advent. Proto na Vánoce sotva zapomeneme. 
Advent, přestože bývá v takových zimních pošmourných dnech, 
je jako nové zelené listy na fíkovníku nebo jiném stromě. Ovšem 
adventní zvěst ohlašuje víc než jen příchod Vánoc, dokonce ještě víc 
než to, že se v Betlémě narodilo dítě Ježíš. Nové listy na suchém 
stromě ohlašují léto. Ohlašují to, co se narozením Ježíše v tomto 
světě spustilo a co bude mít dovršení, to, co už je v Ježíšově působení 
blízko, Boží spásné zorganizování lidského světa i jednotlivých 
životů, čemuž Ježíš sám říká – Boží království. 
    V Ježíšově narození se nastartovaly procesy, které on svým dalším 

Milé sestry, milí bratři!

 V tento předvánoční čas si 
s Vámi čtu z Lukášova evangelia, 
21. kapitoly, 29. – 32. verše:
Ježíš jim vypravoval podo-
benství: „Podívejte se na fíkov-
ník nebo na jiný strom: Když se 
už zelenají, sami víte, že léto je 
blízko. Tak i vy, až uvidíte, že 
se toto děje, vězte, že je blízko 
království Boží.“

Vánoce jsou blízko.



působením osvětlil a svou smrtí a vzkříšením dal zmocnění, aby nám a 
našemu světu zůstaly navždy blízké. Něco jako, když se strom zelená, 
léto je blízko. Je to jasný a nezvratný vývoj. A my v tom čase a ději 
jsme. To podobenství Ježíš říká, abychom nebyli předěšeni a zmateni 
z ještě chladných a potemnělých dnů, ty patří k jaru, v blízkém létě už 
nebudou. On se narodil do tohoto světa a zůstává v něm, s ním Bůh 
vstoupil do našich životních příběhů jako Spasitel, který zachraňuje, 
jako rodič, který nepřestane milovat. On je vždy blízko - jeho pomoc 
je blízko, jeho uspořádávání našich věcí je nám blízké. Listy už jsou 
zelené, děje se to a nepřestane, my s tím smíme počítat, spolehnout 
se na to a zařídit se podle toho. Dovolit si ten komfort letních emocí, 
prosvětlených myšlenek a teplých činů, nestydět se za laskavost jako 
za pokleslý sentiment, nebát se smíření jako by to bylo slabošství, 
odvážit se milosrdenství, bláznivých osobních ztrát času, majetku, sil, 
klidného spánku, protože to můžeme, protože je nám umožněno. Dělá 
to tak Bůh, jak to známe z příběhu narozeného Ježíše a i nám účast 
na tom způsobuje radost a pokoj, ve vztazích i v našem nitru, proč 
bychom se tomu bránili? 
     Svět může být příjemným místem a život blaženým. Možná se nám 
to nezdá, když vidíme, co se děje v nás, mezi námi i všude kolem, 
ale to je pouhou známkou konce zimy. Léto už je blízko. Vše, co 
Ježíš začal a co koná, také skrze ty, kdo si jeho léto zamilovali a létu 
se otevřeli, vše dojde svého dovršení v létě. Advent zvěstuje léto, 
naplnění toho, co se o Vánocích nadějně zazelenalo. Až uvidíte, že se 
toto děje, vězte, že království Boží je blízko.

Přeji Vám od Pána Boha pokojné Vánoce a požehnaný nový rok.

                                                                              Miroslav Hamari, farář

Srdečně Vás zvu do všech bohoslužebných shromáždění 
v Korandově sboru, které jsou každou neděli v 9. 30. Souběžně 
jsou i bohoslužby pro děti.



O Vánocích a kolem Nového roku budou bohoslužby takto:

24. 12. v 9.30 h. - vánoční dětská slavnost

25. 12. v 9.30 h. - Hod Boží vánoční, bohoslužby 
          s vysluhováním večeře Páně

26. 12. v 9.30 h. - druhý svátek vánoční, společné bohoslužby 
                                obou plzeňských sborů ČCE

28. 12. v 9.30 h. - bohoslužby v neděli po Vánocích

31. 12. v 17 h.     - bohoslužby na konec občaského roku

1. 1. 2015 v 9.30 h. - novoroční bohoslužby
       s vysluhováním večeře Páně

4. 1. v 9.30 h. - nedělní bohoslužby

Otevřete brány hradeb 
kamenných,
otevřete brány hradeb 
srdcí svých,
otevřete , aby mohl dál.
Nechte všeho, nechte 
obav, starostí,
připravujte cestu jeho 
království, připravuj-
te cestu, aby vejít mohl 
slávy Král.



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

Vytiskla:

Vánoční dary.

Aforismy Pavla Kosorina:
• Na Bohu se mi líbí, že svou štědrost neprojevuje jen o Vánocích.
• Cesta do nebe vede po zemi.
• Překročit svůj stín je možné – stačí vejít do světla.

Pozdvihněte svoje srdce znavená,
posilněte klesající kolena,
otevřete, aby mohl dál.
Není doba k spánku, je čas nabrat sil,
pominula noc a den se přoblížil,
připravujte cestu, aby vejít mohl slávy Král .

1 a 2. sloka píseně Připravujte cestu
tradicionál / Miloš Rejchrt


