
Milé sestry, milí bratři!
 Přijměte pozdrav z Korandova sboru v tomto předvelikonočním 
období.

 Apoštol Pavel ve 2. listě do Korintu ve čtvrté kapitole také pro 
nás napsal: „Ten, kdo vzkřísil Pána Ježíše, také nás s Ježíšem 
vzkřísí a  postaví před svou tvář. Proto neklesáme na mysli: i když 
navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme.“

 Bylo by nesnesitelně těžké žít s neustálým vědomím, že hyneme. 
Ale k ničemu není lhát si do vlastní kapsy, že to tak není. Hyneme ode 
dne svého narození. I tehdy, když jsme zdraví a šťastní, když se nám 
daří a žádných mráčků na obloze není. Odčerpáváme své síly a dech 
se nám zkracuje. Nemluvě pak o tom, když to už sami také cítíme, 
když už nejde zvládnout to, co dříve, když jsme nemocní, opuštění, na 
smrt smutní a unavení. Každý by byl rád, kdyby to tak nebylo, kdyby 
bylo napořád jaro. 
 Buďme vděčni za všechno krásné a milé v životě, plně se tomu 
otevírejme a z celého srdce se tomu těšme. Nedovolme si ale klesat 
na mysli, když poznáme i pocítíme, že hyneme. Zřejmě málo zaváží 
odhalení, že to tak musí být s každým tvorem, kterého bytí je vázáno 
na příjmu a výdaji energie, na správném fungování organizmu, na 
jeho regeneraci a stárnutí. Pouze takové konstatování klesání na mysli 
nepomáhá. Nic nezaváží ani nejlepší životní moudrost, ani východní, 
ani západní, ani přírodní. 
 Na mysli člověk neklesá pouze tehdy, když si pravdivě uvědomuje, 
že hyne, a přesto se den ze dne obnovuje. Není to tak poťouchlý 



paradox, jak by se mohlo zdát. Hynout, a přesto se den ze dne 
obnovovat, není v žádné přímé souvislosti. Není to absolutně žádná 
přímá úměra, že by se člověk mohl tím víc obnovovat, čím víc hyne, 
že by mohl být blaženější tím víc, čím víc trpí. Tak to díky Bohu není. 
Ale život člověka se může den ze dne obnovovat, přestože hyne, či 
nehledě na to zda hyne nebo nehyne. Ovšem, kdyby nehynul, proč 
tolik jásotu, že se den ze dne obnovuje? 
 Co v nás a kolem nás hyne, je patrné, ale co se obnovuje? Apoštol 
si pomůže trochu dualistickým obrazem, že to vnější člověk, navenek 
hyne, vnitřní člověk, vnitřně se den ze dne obnovuje. Co se obnovuje? 
Člověk se obnovuje. Nejenom něco, jako útěcha v poznané kruté 
pravdě, že hyneme. Neobnovuje se něco sice pěkné, ale ne rozhodující 
pro hynutí, umírání a zánik. Málo je něco, co po nás zůstane, nějaký 
statek – hmotný nebo ještě spíš duchovní, který má větší trvanlivost. 
To všechno nemá moc se obnovovat, aby se s tím mohl den ze dne 
obnovovat člověk. Bůh nás pobízí, abychom měli větší ambice. 
Abychom se těšili ze svého hynoucího života, protože právě tento se 
den ze dne obnovuje. Něco z něho kratší či delší dobu zůstane, k naší 
spokojenosti i radosti ostatních jako dar, ale člověk zahyne - ovšem 
i  s tímto vědomím se den ze dne obnovuje. 
 Čím to je? Skutečností Ježíšova vzkříšení. Bůh, který vzkřísil 
Pána Ježíše, také nás s Ježíšem vzkřísí a postaví před svou tvář. Je-
li skutečností Ježíšovo vzkříšení, pak i naše. Tím se život člověka 
obnovuje den ze dne. Smíme žít před Boží tváří, nikoli před tváří smrti. 
Náš život už se neobnovuje do podoby hynutí, to by nebyla obnova. 
A ten proces je den ze dne, abychom žádný z těch dnů neklesali na 
mysli. Náš život se obnovuje Boží mocí vzkříšení. Takový úděl nám 
Bůh přeje.

	 Přeji	Vám	pěkné	Velikonoce	a	dobrou	naději	pro	vše	v	čem	žijete					
a	co	je	před	Vámi.
																																																																																											Miroslav	Hamari



Pozvání k bohoslužebným shromážděním
Každou neděli ráno v 9. 30 jsou v Korandově sboru bohoslužby, kde 
rádi uvítáme každého příchozího. Souběžně jsou také bohoslužby pro 
děti školního i předškolního věku.

Bohoslužby v období Velikonoc:

Květná neděle
 29. 3.  - bohoslužby 
              - 9. 30 hodin
                     

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

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

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

Velikonoční pondělí
 5. 4. - bohoslužby 
               - 9. 30 hodin
 

Říkali	si	mezi	sebou:
„Kdo	nám	odvalí	kámen	od	vchodu	do	hrobu?“
Ale	když	vzhlédly,	viděly,	že	kámen	je	odvalen;	a byl velmi veliký.	Vstoupily	
do	hrobu	a		uviděly	mládence,	který	seděl	po	pravé	straně	a	měl	na	sobě	bílé	
roucho;	i	zděsily	se.Řekl	jim:„Neděste se! ...
Marek	16,3-6 kresba: Pavel Falátek



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

Tvořivé odpoledne
 Srdečně Vás zveme na tvořivé odpoledne pro děti i dospělé 
v sobotu 28. 3. ve 14 hod. do společenské místnosti Korandova 
sboru ve 2. patře. Pod vedením sborové sestry Hany Vinšové budeme 
vyrábět velikonoční drobnosti.

Klub seniorů
 Druhou a čtvrtou středu v měsíci zveme seniory k přátelskému 
setkání u kávy a čaje se zajímavým programem.
 25. 3. bratr Jaroslav Řezníček bude listovat v kronice evangelického  
          sboru v Lounech
 8. 4.  bratr Ladislav Chvojka bude vyprávět o Sicílii
 22. 4. sestra Jaroslava Mossoczyová představí příběhy svědků víry

Všechna shromáždění Korandova sboru jsou otevřená pro nejširší 
veřejnost. Patří to k základním kamenům vnímaní existence našeho 
sboru i církve. Nezdráhejte se a nestyďte se přijít a pozvěte také své 
přátele. 
 Budeme se těšit na setkání. 

Jste-li v těžké životní situaci, potřebujete-li sdílení, kontaktujte 
faráře sboru:
 Miroslav Hamari tel. 774 075 990
 Helena Hamariová tel. 775 075 991

Byty a kolumbárium
 Korandův sbor nabízí také volné byty v kultivovaném prostředí 
sborových domů a schránky v kolumbáriu na důstojném místě 
v budově kostela.


