
Milé sestry, milí bratři, ve dnech, kdy vzpomínáme na naše drahé ze-
snulé, čtu s Vámi z 2. listu do Korintu, ze 4. kapitoly, 14. a 15. verš:
 „Víme, že ten, kdo vzkřísil Pána Ježíše, také nás s Ježíšem vzkřísí 
a  postaví před svou tvář spolu s vámi. To všechno je kvůli vám, aby se mi-
lost ve mnohých hojně rozmáhala a tak přibývalo i díků k slávě Boží.“
 Křesťanská zvěst má odvážný výhled, smělou perspektivu. Má pro 
nás naději založenou v Kristově vzkříšení. I kdybychom měli na vzkříše-
ní různé pohledy technického rázu, vzkříšení je pro život naděje. Ten, kdo 
vzkřísil Ježíše, i nás vzkřísí. Nebudeme vyloučení ze života. V dobách, kdy 
víc, než jindy se objevují jenom výhledy bídy a utrpení, bolesti a smrti, 
kdy sílí a dotýkají se nás i našich vztahů, právě tehdy ať zní Pavlova zvěst 
o  vzkříšení. Člověk smí mít plány se životem, může uskutečňovat svoje sny 
bez neustálého strachu, že ho může potkat těžká strašná nemoc a v utrpe-
ní zemře. Bez děsů můžeme začít své dny, pouštět se do své práce, proto-
že máme perspektivu vzkříšení. Nevíme, jak dlouho tady budeme, jestli zí-
tra neulehneme a neumřeme, ale neztrácíme naději, pouštíme se do nových 
věcí, do nových projektů života, do dalších snů a plánů. Nejsme frustrování 
z přítomnosti utrpení a smrti. Bůh vzkřísil Ježíše, vzkřísí i nás všechny.
 Vzkříšení, které Bůh vnesl do reality života, a pak naše víra a vě-
domí vzkříšení je kvůli nám. Proto, aby se v našem životě děly pozitivní 
věci, abychom se vůbec odvážili pouštět do dobrých věcí a měli naději, že 
to dobré dojde svého cíle a přinese plody. Abychom se nevzdávali nástra-
hám a projevům zla. Kvůli nám to je, aby se milost v mnohých rozmáha-
la. Aby to, co do nás Bůh z milosti zasel, náš dech, poznání i láska, se roz-
máha lo v dobré věci a projevy, beze strachu z konce, ze smrti a z toho, co 
ji předchází. Mnozí si říkají – všechno je to ke zmaru, tam to dojde a ješ-
tě ve velikém utrpení, nemá smysl se do něčeho dobrého pouštět, na něčem 
pozitivním pracovat, vytvářet pěkné vztahy s ostatními lidmi. Nebudeme se 
pouš tět do díla, když nevíme, jestli to k dobrému cíli dospěje, jestli tu práci 



dovršíme. Kvůli vám Bůh vzkřísil Ježíše, abyste i vy byli vzkříšeni, aby se 
už nyní mohla ve vás rozmáhat milost a váš život nebyl od začátku do kon-
ce ve  stínu smrti.
 A tak, aby přibývalo díků ke slávě Boží, napíše Pavel. Abychom si 
Boha nespojovali s tím, že dopouští utrpení a bolest, nýbrž abychom Boha 
měli spojeného s milostí, s tím, že nám umožňuje vykonávat díla života 
v  našich dnech, s perspektivou, pro kterou není limitující smrt. Abychom 
s  tím měli spojeného Pána Boha života, což bude znamenat, že bude přibý-
vat našich díků k jeho slávě. Náš vztah nebude vztahem výčitek, ale díků, za 
to že se život rozhojňuje a my pro něj máme naději vzkříšení.
 Tyto dny vzpomínek na naše drahé zesnulé jsou také dny díků za je-
jich životy, za všechno to dobré a krásné, které vedlo k rozhojňování života 
i toho našeho života pozůstalých. To, co jim Pán Bůh nadělil, a co je pro nás 
nehynoucím bohatstvím není ukončeno smrtí, nýbrž naději, že jejich život 
je před tváří Boha života. Tomu Bohu budeme stále děkovat za životy svoje, 
za životy těch, se kterými žijeme, za všechen život, který má dobrý výhled. 
V těchto dnech přibude mnoho díku ke slávě Boží za životy našich blízkých 
zesnulých. Společenství s nimi před tváří Boha života nikdy neskončí.
 K potěšení i povzbuzení Vás zvu do bohoslužebných shromáždění 
v Korandově sboru, která se konají každou neděli v 9. 30 hodin.

Miroslav Hamari, farář

V letošním roce si připomínáme 80. výročí postavení                         
                       kostela Korandova sboru.

                                       
K tomuto výročí bude slavnostní shromáždě-
ní v neděli 11. prosince v 9. 30 hodin.
       Našim hostem bude synodní senior Česko-
bratrské církve evangelické Daniel Ženatý.

U občerstvení po bohoslužbách si slovem i obrazem při-
pomeneme průběh stavby kostela a život sboru v jeho 
pestrých dějinách.

Srdečně zveme všechny členy i přátelé Korandova sbo-
ru i Vás kdo máte své drahé pohřbené v pietních prosto-
rech kolumbária sboru.



Chceme tak vyjádřit naši vděčnost našim předkům a Pánu Bohu za dobré, 
které jsme mohli přijmout a které nám dodnes tolik slouží a vyjádřit svou na-
ději vzkříšení pro ně všechny i pro naše životy a dobrou budoucnost spole-
čenství Korandova sboru v Plzni.

O stavbě kostela
 Před výstavbou kostela Korandova sboru sloužili evangelickému 
sboru různé místnosti, např. po roce 1918, kdy sbor začal existovat jako sa-
mostatný farní sbor, to byly sály kin Elektra a Hvězda, kaple školní budovy 
nad Hamburkem, stará budova Řemeslnické besedy v Prokopově ulici. Ar-
chitektonický návrh na stavbu vlastního kostela vypracoval na základě při-
pomínek faráře Karla Machotky a bratra Karla Kindla Ing. arch. Jaroslav 
Fišer. Dne 16. května 1935 se konala slavnost položení základního kame-
ne kostela. Základní kámen je umístěn po pravé straně od vchodu do koste-
la a  je v něm pamětní spis s dějinami sboru. Slavnost otevření a  posvěcení 
kostela se konala 29. listopadu 1936. Název Korandův sbor místo původní-
ho Východní sbor byl zvolen k uctění památky Václava Korandy staršího, 
husitského kazatele a reformátora, autora Husitského manifestu a Václava 
Korandy mladšího, rektora Karlovy univerzity, oba dva rodem z  Plzně.
 Kostel, do kterého se vchází vchodem o šířce 8 m a výšce 5, 5 m, 
má kruhovitý průřez o průměru 20 m na ploše 320 m2. Výška je 16 m. Kru-
hovitá kopule o průměru 16 m je nesená dvanácti sloupy, které symbolizu-
jí dvanáct apoštolů okolo vzkříšeného Pána. Na galerii jsou nad hlavním 
vchodem umístěny varhany. Jejich zásadní opravu a uvedení do původní-
ho stavu ve zvukovém výrazu chystá sbor v příštím roce a znovu by se měly 
rozeznět v roce 2018, kdy bude náš sbor i celá církev slavit stoleté výročí. 
Průčelí kostela je řešeno spojením dvou sloupů a tvoří siluetu kříže, u které-
ho dole stojí stůl Páně, uprostřed je umístěná kazatelna, nahoře stojí so cha 
vzkříšeného Krista. Na sochu Krista si sbor opatřil šest domácích návrhů, 
ale nakonec jsme objednali v Kodani sádrový odlitek sochy Krista vysoký 
3, 35 m dánského sochaře Bertela Thorvaldsena. Pod kostelem bylo vybu-
dováno kolumbárium, které je určeno pro všechny osoby bez rozdílu vyzná-
ní. Kolumbárium bylo slavnostně otevřeno 13. prosince 1936. Na předních 
stěnách kostela je nápis: „Jeden jest mistr váš, Kristus, vy pak všichni brat-
ři jste“ (Mt 23, 8)

Citace z kroniky Korandova sboru
 „Slavnost otevření a posvěcení kostela, konaná dne 29. listopadu 
1936, se vydařila. Kostel byl přeplněn. Počet přítomných byl odhadnut na 



2000 osob. Velmi krásně vyzněla vstupní hymna „Kdož jste Boží bojovní-
ci“ zpívaná před kostelem, kam došel mohutný průvod ve shora uvedeném 
počtu osob, který se ubíral od dosavadní bohoslužebné místnosti v Prokopo-
vě třídě č. 19 – bývalá Řemeslnická beseda. V čele průvodu kráčelo ducho-
venstvo, za ním pěvecký sbor a sborové zastupitelstvo a pak asi 2000 čle-
nů a hostů. Posvěcení provedl synodní senior br. J. Souček a slavnostní ká-
zání měl br. farář J. Řepa, farář ve Velimi. Večer se konal duchovní koncert 
za spoluúčinkování pěveckého spolku Smetana a osobního řízení profesora 
Gselhofera.“

Korandův sbor
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni

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

číslo účtu: 1033006673/5500

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 2016, který byl splatný 
do 30. 6. 2016, prosím uveďte platbu urychleně do pořádku, do konce roku 
2016 je sníženo penále.
 Přiloženou složenku můžete použít opět k zaplacení další platby 
(  částky jsou uvedeny ve smlouvách), nebo k zaslání daru. Při úhradě na náš 
účet, nezapomeňte prosím uvést Váš var.symbol ze smlouvy, abychom moh-
li platbu identifikovat.
 Po otevření nového vchodu do krypty v roce 2014, je nyní možno 
kryptu navštěvovat i v době konání bohoslužeb. Nepoužívejte však již pů-
vodní vchod ani v době otevření kostela, přístup do krypty touto cestou je již 
trvale uzavřen.

Úřední hodiny kanceláře až do odvolání
Pondělí  9.00 – 12.00
Středa    9.00 – 12.00  14.00 – 16.30

V týdnu 24. 10. 2016 – 27. 10. 2016 , kromě středy, bude kancelář otevřena 
každý den 9.00 – 12.00 hodin. Ve středu 26. 10. z vážných důvodů bude kan-
celář zavřena. Děkujeme za pochopení.


