
Milé sestry, milí bratři, přátelé Korandova sboru.
 V  Janově evangeliu, 3. kapitole, 16. verši je napsáno: „Neboť 
Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, 
kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný“.
 Záchrana lidského života je v tom, že jsme Bohem milováni. 
Bůh je ten, z rukou koho vychází náš život a kdo jej může dovést k na-
plnění. Z  jeho lásky pak roste naše naděje, pro všechno, co je nám 
vzácné.
 Největší z křesťanských vyznání je – Bůh miluje svět. Miloval vždycky, 
proto pro záchranu světa dal svého jednorozeného Syna. My všichni 
jsme součásti tohoto světa. Neseme na sobě porušenosti tohoto světa 
a selhání tohoto světa, neseme na sobě vzdor proti Bohu i všemožnou 
snahu vyloučit Boha ze svých životů. Kdybychom nebyli tento svět, 
nepotřebovali bychom zachraňovat. Všichni jsme děti Boží, on nám 
dává život, čistý a neporušený, my svým vzdorem, svou cestou, tím, že 
využíváme praktiky tohoto světa a že se necháváme unášet duchem to-
hoto světa, potřebujeme záchranu. Hyneme, každá z našich cest končí 
v hrobě. Zahynutí je plodem toho, že jsme svět a žádný nemá sil se za-
chránit sám, ani žít sám ze sebe. Bůh však, protože nás miluje, nechce, 
aby žádný z nás zahynul. Nechce, abychom svůj vývoj ukončili smrtí. 
On ví, že s tím umíme udělat pouze tolik, že se smíříme se svým umí-
ráním a umřeme. Boží vůle pramenící z jeho lásky je však taková, aby 
žádný nezahynul, ale měl život.
 Jak však změnit náš úděl, cestu světa k zahynutí? Ježíš říká – že uvě-
říte Synu Božímu, tak svět nezahyne. Uvěřit Synu Božímu je důvěřo-
vat Ježíši Kristu, že je poslán od Boha jako jiná možnost pro život, kte-



rá nekončí v zahynutí. Důvěřovat Ježíši Kristu jako poslu Boží lásky, 
vyslaného Boží láskou, aby změnil náš úděl. Mění jej tak, že nás bere 
s sebou na jinou cestu, než je cesta světa, na cestu Božího království. 
Začal to dělat už tehdy v Galilei a Judsku, když učil, uzdravoval, vedl 
lidi, když tu cestu dovedl až do konce a nepříčil se ani smrti pro tu ces-
tu lásky. A Bůh ho vzkřísil, aby s Kristem žila pro lidi jiná naděje, jiná 
možnost, jiný druh života, než jaký jej známe v duchu tohoto světa, 
ži vota v Duchu Kristově. Jeho spása pro nás je jeho cesta, která nekon-
čí smrti, i když smrtí prochází, ale povstává vzkříšením k životu věč-
nému. To je záchrana pro nás hynoucí, Kristova cesta v jeho Duchu, 
v myšlenkách a činech z jeho Ducha. 
 Život věčný je opozitum zahynutí. Naše stigma patřičnosti to-
muto světu je zahynutí. Ale smíme na sobě nést jiné znamení, zname-
ní Kristovo, které přeznačuje stigma smrti, znamení světa. To Kristo vo 
znamení je život, takový, který nezná zahynutí, který je věčný. To je 
možné proto, že Bůh miluje svět a nás všechny ze světa. Nepřeje nám 
zahynutí., které v sobě nosíme a ke kterému spějeme. Přeje nám život, 
k tomu nás stvořil.
 Ježíš svoje poslání naplnil a Boží záměr uskutečnil, nezdráhal 
se podstoupit i smrt, abychom my žili. Abychom se ve víře, v důvě-
ře mohli připojit k němu a s ním Vzkříšeným procházet i svou smr tí 
k životu, který je věčný. Když věříme, že Kristus přichází z Boží lásky, 
když věříme, že cesta s ním je cestou věčného života, smíme jej začít 
žít. V důvěře Kristu žijeme, vírou od něho bereme život věčný.
 Srdečně Vás zveme na bohoslužby k Památce zesnulých 1. 11. 
2015, po nich pak na vernisáž výstavy z Goerlitz – Tváře reformace. 
Pán Bůh Vám vzpomínajícím a zarmouceným dávej do srdcí a do 
myslí svůj pokoj.
                                                                                 Miroslav Hamari, farář

Bohoslužby k Památce zesnulých budou 
v  Korandově sboru 1. 11. 2015 v 9.30 hodin. 
Srdečně Vás zveme ke slyšení evangelia.      



Vážení nájemci schránek v kryptě.
 Děkujeme Vám všem, kteří jste uhradili nájem včas a zejmé-
na všem, kteří jste podpořili naši činnost darem.
 Ti z Vás, kteří dosud neuhradili nájem za rok 2015, který byl 
splatný do 30. 6. 2015, najdou v dopise přiloženou žádost o úhradu 
s  vyčíslením částky k úhradě. Prosím uveďte platbu urychleně do po-
řádku. 
 Prosíme nájemce, kterým končí smlouva 31. 12. 2015, aby 
v  případě velkého množství těch, kteří přišli uhradit dlužnou platbu 
za rok 2015, nepožadovali vystavení nové smlouvy v období „dušiček“.  
Pokud ještě půjdete do krypty koncem roku, můžete přijít v úředních 
hodinách novou smlouvu podepsat, jinak bude možno podepisovat 
nové smlouvy také v lednu roku 2016. Pokud bude právě v kancelá-
ři volno, samozřejmě Vám novou smlouvu rádi vystavíme. Kdo se ne-
může k podpisu nové smlouvy dostavit do kanceláře, zavolejte prosím, 
zašleme smlouvu k podpisu poštou ve dvojím vyhotovení. Jeden vý-
tisk si ponechte a druhý nám po podepsání zašlete zpět.
 Přiloženou složenku můžete použít opět k zaplacení dal ší 
plat by (částky jsou uvedeny ve smlouvách), nebo k zaslání daru. Při 
úhradě na náš účet, nezapomeňte prosím uvést Váš var.symbol ze 
smlouvy, abychom mohli platbu identifikovat.
 Po otevření nového vchodu do krypty v loňském roce, je 
nyní možno kryptu navštěvovat i v době  konání bohoslužeb. Ne-
používejte však  již původní vchod ani v době otevření kostela, pří-
stup do krypty touto cestou je již trvale uzavřen.

Úřední hodiny kanceláře se nemění
  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



Důležité upozornění
 Od 29. 10. 2014 byl otevřen nový vstup do krypty z boční strany kos-
tela na Anglickém nábřeží. K  novému vchodu  do krypty  se dostanete bran-
kou přes dvůr na Anglickém nábřeží. Vstupní branka a nové vstupní dve ře 
jsou označeny tabulkou „Krypta“ .Klíče pro vstup jsou stejné jako původ-
ní klíče, které máte většinou k dispozici, pokud je nemáte, můžete si je opět 
v  úředních hodinách zakoupit nebo zapůjčit v kanceláři. Po ukončení oteví-
rací doby krypty, tj.každý den po 16 hodině,  je nový vchod do krypty elek-
tronicky zablokován a není již možno vstupní dveře klíčem otevřít. Zvonek 
pro návštěvníky, kteří nemají klíče, je umístěn jak u vstupní branky do dvo-
ra, tak u vstupu do krypty. Oba vchody jsou sledovány kamerami. Pokud po-
třebujete vyřídit své záležitosti v kanceláři správy krypty, použijte zvonek 
u branky a u zadního vchodu  do  domu na Anglickém nábřeží, po domlu-
vě Vám pak otevřeme ten to vchod do domu označený tabulkou  „Kance-
lář “. Chodbou domu přijdete přímo ke kanceláři. Pracovnice kanceláře je 
přítom na pouze v úředních hodinách, mimo tyto hodiny prosím nezvoňte. 
Prostory vstupní haly kostela, kterými byl dříve umožněn příchod do krypty 
a kanceláře, byly od 10.  10. 2014 uzavřeny, není již možno původním vcho-
dem do krypty a kanceláře vstoupit.
  Otevírací doba krypty :  pondělí – neděle  9.00 – 16.00 hodin.

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 konfirmandy ve středu od 16 h. 
                       pro mládež v pátek od 18 h.
Klub seniorů - druhou a čtvrtou středu v měsíci ve 14.30 h.

www.koranduvsbor.cz

Korandův sbor
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni

Anglické nábř. 13,  301 00 Plzeň
Telefon 377 327 073 (dopoledne)

číslo účtu: 1033006673/5500


