
Milé sestry, milí bratři,
v tento adventní a vánoční čas si spolu čtěme z Janova evangelia 5. kapitoly 
od 31. verše: Ježíš řekl 
„Svědčím-li já sám o sobě, mé svědectví není pravé. Je však jiný, který 
o  mně svědčí, a já vím, že svědectví, které o mně vydává, je pravé. Poslali 
jste k Janovi a on vydal svědectví pravdě. Já nepotřebuji svědectví od člově-
ka – ale říkám to proto, abyste vy byli spaseni. Jan byl svíce hořící a zářící, 
a vy jste se chtěli na chvíli radovat v jeho světle.“

 Vánoce jsou radostným svátkem, plným vzedmutých citů a pří-
jemných nálad. Slýcháme v těch dnech svědectví o Ježíšovi, ve kterém zje-
vil Bůh svou tvář a pravdu o lidském životě. Ježíš se bráni tomu, že se do 
role Mesiáše pasoval sám. Je někdo jiný, kdo o něm svědčí, a svědectví toho 
je pravdivé. Ten někdo, kdo vydává o Ježíšovi svědectví, je Bůh. Jak? Tak, 
že se to všechno stalo. Bůh za námi skutečně přišel jako pomocník, zachrán-
ce, spasitel. Jako Ježíš Kristus je našim souputníkem, tím, kdo nás vede, 
orientuje, určuje náš život. Kdyby za tím Boha nebylo, nebylo by důvodů 
ani síly, otvírat se ani o Vánocích ani nikdy jindy lásce a jí organizovat svoje 
vztahy, ani věřit lásce, lásce, která má původ u Boha. Bůh umožňuje, aby se 
to všechno stalo, a tak vydává svědectví o Ježíšovi.
 Byla také celá dlouhá řada lidí v dějinách vydávajících o Ježíšovi 
Spasiteli života svá svědectví. První v té řadě byl Jan Křtitel. Jejich svě-
dectví pro sebe Ježíš nepotřeboval, to potřebujeme pro svou záchranu my. 
Kvůli své spáse, abychom Ježíše Spasitele vírou zahlédli a svou spásu od 
něho přijali, potřebujeme číst a slyšet svědectví o něm. Svědectví v naší řeči, 
aby mohlo vzbuzovat naši víru Ježíšovi, důvěru Spasitelovi od Boha, který 
vchází do našich dnů a starostí a vnáší do nich svoje spasení. Svědectví 
o  Ježíšovi není žádnou spekulací, žádnou další filozofií, přestože neustále 
vyvolává přemýšlení o tom, co se stalo a co se děje skrze Krista. V zásadě 
je to však svědectví, které nám chce sloužit ku pomoci, tak velké pomoci, 



že by to byla maše záchrana, že by to byla naše spása. Proto je potřebujeme 
slyšet. Potřebujeme slyšet Janovo a dalších svědectví, abychom mohli při-
jmout a  žít svoje spasení, které narozený a vzkříšený, živý Ježíš přináší.
 Nechtějme pro tyto dny jenom to, co chtěli tehdy od Jana. Vidět 
sví ci hořící a zářící a jenom na chvíli se radovat v tom světle. Svědectví 
o  narození Ježíše není jenom jako světlo svíčky, ve kterém bychom se chtěli 
matně osvítit a chabě zahřát. Tak jak to učinili někteří se svědectvím Jana 
Křtitele. Svědectví o Ježíšovi je o Božích skutcích v něm, o stálé Boží pří-
tomnosti, o lásce a pravdě, a pro nás může být záchranou, ve které bychom 
se mohli hřát a být osvětleni napořád, nikoli pouze pár chvil. Za tímto svě-
dectvím stojí Bůh života. Jeho blízkost je pro nás vždy pomocí, vždy zá-
chranou, teplem a světlem po celý rok, po celý čas našeho života.
 Přeji Vám požehnaný advent a Vánoce a Boží vedeni a ochranu 
v novém roce.
                                                                                       Miroslav Hamari, farář 

Bohoslužby v Korandově sboru jsou pravidelně každou neděli v 9.30 hodin.

V letošním roce si připomínáme 80. výročí postavení                         
                       kostela Korandova sboru.
   Chceme vyjádřit vděčnost našim předkům a Pánu Bohu za dobré, které 
jsme mohli přijmout a které nám dodnes tolik slouží a vyjádřit svou naději 
pro naše životy a dobrou budoucnost společenství Korandova sboru v Plzni.

Slavnostní shromáždění k výročí
bude v neděli 11. prosince v 9. 30 h.

Naším hostem bude synodní senior Českobratrské církve evangelické 
Daniel Ženatý.

Po bohoslužbách si slovem i obrazem připomeneme průběh stavby 
kostela a život sboru v jeho pestrých dějinách.

Srdečně zveme všechny členy i přátelé Korandova sboru i Vás kdo máte 
své drahé pohřbené v pietních prostorech kolumbária sboru.



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. 
Kruhovitá kopule o průměru 16 m je nesená dvanácti sloupy, které symboli-
zují dvanáct apoštolů okolo vzkříšeného Pána. Na galerii jsou nad hlavním 
vchodem umístěny varhany. Jejich zásadní opravu a uvedení do původního 
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 kte-
ré 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 
bratři 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 bojovníci“ 
zpívaná před kostelem, kam došel mohutný průvod ve shora uvedeném po-
čtu osob, který se ubíral od dosavadní bohoslužebné místnosti v Prokopově 
třídě č. 19 – bývalá Řemeslnická beseda. V čele průvodu kráčelo ducho-
venstvo, za ním pěvecký sbor a sborové zastupitelstvo a pak asi 2000 členů 
a hostů. Posvěcení provedl synodní senior br. J. Souček a slavnostní kázá-
ní měl br. farář J. Řepa, farář ve Velimi. Večer se konal duchovní koncert 
za spoluúčinkování pěveckého spolku Smetana a osobního řízení profesora 
Gselhofera.“

Zveme Vás ke slyšení svědectví o Ježíšovi do bohoslužebných
shromáždění kolem Vánoc a Nového roku:

Štědrý den 24. 12. – bohoslužby s dětskou slavností v 9.30 h.
Hod Boží vánoční 25. 12.– bohoslužby v 9. 30 h.
         s vysluhováním večeře Páně
Druhý svátek vánoční 26. 12. – společné bohoslužby obou plzeňských              
                                       evangelických sborů letos v Západním sboru v 9 h.
Poslední den v roce 31. 12. – bohoslužby v 17 h.
Na Nový rok 1. 1. – bohoslužby s vysluhováním večeře Páně v 9.30 h.

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

Korandův sbor
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni
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