
Milé sestry, milí bratři, drazí přátelé a uživatelé služeb Korandova
sboru,

ve dnech vzpomínek na naše drahé zesnulé čtěme z Markova evan-
gelia, z 5. kapitoly, od 35. verše: Přišli lidé z domu představe-
ného synagógy a řekli: „Tvá dcera zemřela; proč ještě ob-
těžuješ Mistra?ÿ Ale Ježíš nedbal na ta slova a řekl předsta-
venému synagógy: „Neboj se, jen věř!ÿ A nedovolil nikomu,
aby šel s ním, kromě Petra, Jakuba a jeho bratra Jana. Když
přišli do domu představeného synagógy, spatřil veliký roz-
ruch, pláč a kvílení. Vešel dovnitř a řekl jim: „Proč ten roz-
ruch a pláč? Dítě nezemřelo, ale spí.ÿ Oni se mu posmívali.
Ale on všechny vyhnal, vzal s sebou otce dítěte, matku a ty,
kdo byli s ním, a vstoupil tam, kde dítě leželo. Vzal ji za
ruku a řekl: „Talitha kumÿ, což znamená:

’
Děvče, pravím ti,

vstaň!‘ Tu děvče hned vstalo a chodilo; bylo jí dvanáct let.
Slovo potěšení pro všechny lidi tohoto světa a pro všechny lidské

smutky a trápení je evangelium Ježíše Krista. Bůh v něm přichází do
našich neveselých dnů, aby je rozsvítil. Není žádné události v našich ži-
votech, do které by Bůh nevstupoval svou účastí i záchranou v Ježíšovi.
Ani smrt není tou událostí. On obnovuje život, ochraňuje to, co stvořil.
Umí udělat to, aby jeho dílo nezanikalo, aby nebylo ničeno smrtí. On
má ve své moci vzkříšení života.

Konstatujeme, co vidíme: „Nezdržuj Mistra, tvá dcera právě zem-
řela.ÿ Jenže Ježíš říká: „Nepřestávej věřit.ÿ Smrt dcery je jistě objek-



tivní skutečností, ale vzhledem k moci Boží je to pouze to, že spí. Bůh
má moc dotknout se jí a probudit ji tak lehce jako ze spánku. My jsme
ze smrti vyděšeni a rezignovaní, škoda další námahy, zůstávají jenom
oči pro pláč, ale Ježíš radí – jenom věř. Lidé kvílí nad ztrátou života,
ale Kristus pozvedá mrtvé děvče: „Pravím ti, vstaň,ÿ navzdory tomu,
že se mu někteří z přítomných posmívají. A dítě se probudí. Kristus
bere za ruku a dává život ze sebe. Toto je naděje pro umírající člověčí
život. Smíme si ji všichni přivlastnit pro své blízké i pro sebe dnes
i v hodině své smrti.

Grafika: Pavel Řezníček, „Dobrá zprávaÿ

I umírající a mrtvý život je ve-
dle moci Boží lásky, která křísí,
jen jako spánek. Bůh nás bere
za ruku, aby nám v jednu chvíli,
o které on rozhodne, řekl – vstaň.
Možná se nám zdá, že otálí a jeho
příchod je opožděn a již se nedá
nic dělat. Avšak i nám platí – ne-
boj se, jen věř a dočkáš se. Vše-
chen život Bůh vzkřísí, je to jeho
vůle, aby co on stvořil, žilo a žilo
životem věčným.
Všechny Vás zvu na boho-

služby k Památce zesnulých
v neděli 2. listopadu v 930.
Srdečně jste zváni ke sly-

šení Božího slova každou ne-
děli v 930.

Mgr. Miroslav Hamari, farář
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Vážení nájemci schránek v kryptě,

děkujeme Vám všem, kteří jste uhradili nájem včas a zejména všem, kteří
jste podpořili naši činnost darem.

Ti z Vás, kteří dosud neuhradili nájem za rok 2014, který byl splatný do
30. 6. 2014, najdou v dopise přiloženou žádost o úhradu s vyčíslením částky
k úhradě. Prosíme, uveďte platbu urychleně do pořádku.

Omlouváme se Vám všem, kterým končí 30. 12. 2014 smlouva na proná-
jem schránky, že jsme dosud nemohli smlouvy prodlužovat na další období.
Vzhledem k novému občanskému zákoníku budou pravděpodobně smlouvy
nové, řeší to náš právník. Pokud ještě půjdete do krypty koncem roku, můžete
přijít v úředních hodinách novou smlouvu podepsat, jinak bude možno pode-
pisovat nové smlouvy také v lednu roku 2015. Kdo se nemůže k podpisu nové
smlouvy dostavit do kanceláře, zavolejte, prosím, a zašleme Vám smlouvu
k podpisu poštou ve dvojím vyhotovení. Jeden výtisk si ponechte a druhý
nám po podepsání zašlete zpět.

Přiloženou složenku můžete použít opět k zaplacení další platby (částky
budou uvedeny v nových smlouvách) nebo k zaslání daru. Při úhradě na náš
účet nezapomeňte, prosím, uvést svůj variabilní symbol ze smlouvy, abychom
mohli platbu identifikovat.

Úřední hodiny kanceláře se nemění:
Po: 900–1200

Út: 900–1200

St: 900–1200 1400–1630

Čt: 900–1200

Pá: 1000–1200

Korandův sbor
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni

Anglické nábřeží 13, 301 00 Plzeň
Telefon 377 327 073 (dopoledne) Číslo účtu: 1033006673/5500

www.koranduvsbor.cz

3



Důležité upozornění
Od 29. 10. 2014 bude otevřen nový vstup do krypty z boční

strany kostela na Anglickém nábřeží. K novému vchodu do krypty se
dostanete brankou přes dvůr na Anglickém nábřeží. Vstupní branka
bude označena tabulkou „Příchod ke kryptěÿ, nové vstupní dveře ta-
bulkou „Kryptaÿ. Klíče pro vstup jsou stejné jako původní klíče, které
máte většinou k dispozici. Pokud je nemáte, můžete si je opět v úřed-
ních hodinách zakoupit nebo zapůjčit v kanceláři. Po ukončení ote-
vírací doby krypty, t. j. každý den po 16. hodině, bude nový vchod
do krypty elektronicky zablokován a nebude již možno vstupní dveře
klíčem otevřít. Zvonek pro návštěvníky, kteří nemají klíče, bude umístěn
jak u vstupní branky do dvora, tak u vstupu do krypty. Oba vchody
budou sledovány kamerami. Pokud potřebujete vyřídit své záležitosti
v kanceláři správy krypty, použijte zvonek u branky nebo u zadního
vchodu do domu na Anglickém nábřeží, po domluvě Vám pak otevřeme
tento vchod označený tabulkou „Kancelářÿ. Chodbou domu přijdete
přímo ke kanceláři. Pracovnice kanceláře bude přítomna pouze v úřed-
ních hodinách, mimo tyto hodiny, prosím, nezvoňte. Prostory vstupní
haly kostela, kterými byl dosud umožněn příchod do krypty a kance-
láře, budou od 10. 11. uzavřeny, původním vchodem do krypty a kan-
celáře již nebude možno vstoupit.
Do 9. 11. zůstává otevřen také původní vchod.
Ale pozor!
V neděli 2. 11. v průběhu bohoslužeb k památce zesnulých

je vstup původním vchodem možný až po skončení bohoslu-
žeb od 1100 hod. dle původních otevíracích hodin.
Otevírací doba pro vstup novým vchodem je v neděli po-

sunuta na 900 jako v ostatní dny.
Nová otevírací doba krypty: Po–Ne: 900–1600

Sazba c© Pavel Řezníček 2014
v systému LATEX2ε
v OS GNU/Linux

4


