
Milé sestry, milí bratři,
žalmista v 73. Žalmu, 26. verši napíše: „Ač mé tělo i mé srdce chřad-
ne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl“.
 Naše těla i srdce chřadnou, to je objektivní skutečnost a naše 
vlastní zkušenost. Lidské tělo stárne, je sužované nemocemi a sám 
člověk může na sobě sledovat, jak hyne. Přece však máme i jiné zku-
šenosti. I když už i duch ztrácí sílu pro boje, sílu pro radost, sílu ještě 
plánovat další činnost, další dny, další cíle, i tehdy zkušenost s Bohem 
je, že on je stále skála našeho ducha, naší existence navěky. On je ta-
kový, Bůh, a my v něm a s ním máme svůj podíl.
 Tato zkušenost nevzniká až v hodině smrti. Vytváří se po celý 
běh lidského života. Už ve dnech plných síly a aktivity, kdy člověk 
má kontrolu nad svým životem, kdy má plno snů a dokáže je reali-
zovat, se tvoří zkušenost, že pod našimi ději setrvává Bůh jako naše 
skála a  naše činnosti jsou odvozené ze základu, na kterém my sto-
jíme. Naše chtění a plány do značné míry určuje doba, jsme mocně 
ovlivňováni tím, co chtějí ostatní a my to absorbujeme jako správ-
né. Měli bychom však všechny tlaky na sebe konfrontovat s tím, na 
kom stojíme. Srovnávat se s Božím pohledem na svět a s jeho úsudky 
o  tom, co je dobré a co špatné. Porovnáváme a rozsuzujeme, snažíme 
se o odpověď na Boží vedení. Z toho vznikají celoživotní zkušenosti 
s tím, že Bůh je skála našeho srdce. Že náš duch, cela bytost nestojí 
sama na sobě a není určována sama sebou. Nepodléháme náladám 
doby, ani svým vlastním, náš duch se ukotvuje v Bohu. A to je skála, 
která je navěky. Nepůsobí na ní lidské trendy. On reaguje na naše ži-
votní situace, avšak vždy jako ten, na kterého se můžeme spolehnout. 
Eliminuje to náš strach z toho, jestli zvládneme svůj život. Na skále se 



dá dobře vystavět každá stavba, celá naše existence, jako hrad, který 
se nebortí, i kdyby na něj působily jaké vnější vlivy, dokonce i chřad-
nutí a smrt.
 Naše zkušenost se sebou je, že tělo i duch chřadnou, zkušenost 
víry je ještě jiná. Neurčuje nás tělo a duch, který chřadne, určuje nás 
Bůh, na kterém jsme složili svoje bytí a to je skála věčná. To je náš 
podíl. Jako bychom byli ve spolku s někým a měli z toho svazku svůj 
podíl, který je stvrzený a nikdo nám jej nevezme. Náš podíl ze vztahu 
s věčným Bohem života je život navěky, věčný život. Z toho podílu se 
radovali mnozí i tváři v tvář smrti. Z jejich odkazu to zní jako hluboká 
pravda a pro nás, kdo tady ještě zůstáváme, odkaz. Bereme si kdeja-
ké podíly, snažíme si udělat výhodné spolky, trochu si zajistit život 
v neklidném oceánu světa a času. Ale všechny ty podíly jsou jistotou 
jenom za určitých podmínek. Jinak je to s podílem z Božího vztahu. 
Není výsledkem snažení a domluv, do toho podílnictví jsme už zasa-
zeni, aniž o tom víme. Pokud si tento podíl člověk vírou přivlastní, 
čekají ho mnohé zkušenosti po celý jeho život s tím, že Bůh je ská-
lou našich životů, zvláště pak ve chvílích nemocí, chřadnutí a  smrti. 
Všichni budeme smět poznat, a možná nám bude dopřáno i vyznat, 
že sice můj duch a tělo chřadnou a mé myšlenky, city i činy končí, 
ale Bůh je skála mého bytí navěky. S ním jsem i já navěky. To je můj 
podíl života s Bohem.
 Zvu Vás k potěšení a povzbuzení do všech shromáždění v Ko-
randově sboru. Bohoslužby jsou pravidelně každou neděli v 9.30 h. 

Bohoslužby k památce našich zesnulých budou v neděli 29. října.

                                                                                     Miroslav Hamari, farář
Zveme Vás k pravidelným shromážděním v Korandově sboru:
Bohoslužby pro dospělé a děti .... neděle v 9.30 h.
Biblické hodiny pro dospělé ....... 2. a 4. čtvrtek v měsíci v 18 h.
                       pro konfirmandy ve středu od 16 h. 
                       pro mládež v pátek od 18 h.
Klub seniorů - 2. a 4. středu v měsíci ve 14.30 h.
Rodičovský klub - 1. a 3. čtvrtek v měsíci v 9.30 h.



Restaurování varhan
Korandova sboru

v Plzni

Projekt restaurování varhan má za cíl obnovení nástroje v jeho původní 
podobě a je realizován od května 2017 do konce roku 2018.
Plzeňský region a město Plzeň získá koncertní varhany špičkové kvality, 
které ve spojení s vynikající akustikou kostela představují velký přínos 
pro plzeňskou kulturu.

Varhany z roku 1937
jsou vystavěny v pozdně roman-
tickém stylu stavitelem Karlem 
Urbanem z Prahy. Po zvukové 
i  technické stránce jsou jedi-
nečným řešením v celoevrop-
ském kontextu. Vlivem přestaveb 
a  dalších neodborných zásahů 
jsou dnes ve špatném stavu.

Celkový objem investice
je 3 500 000 Kč.

I Vy můžete přispět na účet Korandova sboru č.1033006673/5500 
 variabilní symbol 911101



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

Vážení nájemci schránek v kryptě
 Děkujeme Vám všem, kteří jste uhradili nájem včas a ze-
jména všem, kteří jste podpořili naši činnost darem.
Ti z Vás, kteří dosud neuhradili nájem za rok 2017, který byl splatný do 
30.6.2017, prosím uveďte platbu urychleně do pořádku, do konce roku 2017 
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 
mohli platbu identifikovat.
Po otevření nového vchodu do krypty v roce 2014, je nyní možno kryptu 
navštěvovat i v době  konání bohoslužeb. Nepoužívejte však  již původní 
vchod ani v době otevření kostela, přístup do krypty touto cestou je již 
trvale uzavřen.

Úřední hodiny kanceláře :        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: Nové číslo účtu
Od 1. 10. je možno platby za schránky i dary zasílat již na náš nový účet
4806101319/ 0800 
Původní účet, který má ještě většina z Vás uveden ve smlouvě, 
bude platný ještě do 30. 4. 2018. Od 1. 5. 2018 bude tento starý 
účet zrušen a bude nutno používat pouze nový účet.

Děkujeme za pochopení
            Hospodářská kancelář


