
Milé sestry, milí bratři!

	 Člověk,	jednou	náhle	a	mimoděk,
jindy	cíleně	a	toužebně	zastavuje	návaly	informací	a	zkušeností	a	dělá	selek-
ci	toho,	co	přijal	i	toho,	co	vytvořil.	Uchovává	to,	co	za	něco	stojí,	vyhlašuje	
to	za	hodnotné	a	položí	to	jako	milníky	svých	cest.
	 Rozhodně	to	učiní	moudrý	člověk,	jelikož	nechce	mít	prostor	svého	
života	 zavalen	 zbytečnostmi	a	ošklivostmi.	Ostatní	 by	 v	 tom	 zůstalo	 ztra-
ceno,	 bez	povšimnutí.	Každá	další	 produkce,	 která	má	k	dispozici	 špatný	
materiál,	ponese	obraz	zklamání.	Kdo	by	chtěl	vycházet	ze	špatných	předpo-
kladů?	Krásným	a	dobrým	je	nám	brousit	srdcí	a	myslí	našich.	Zachovávané	
hodnoty	rýsují	siluety	lidských	osobností.	Stavíme	zátaras	velké	vodě	času,	
ve	  které	 by	 se	mohly	 utopit	 naše	 vzácné	 dny.	Provokujeme	 své	myšlenky	
a	 city,	by	nám	vyjevily,	co	by	rády	vyznávat	z	toho	mnohého,	a	co	by	rády	
zachovat.	Všechno	co	 vyznáme,	 zachováme	a	podle	 toho	učiníme,	 vypoví	
o	  nás	celou	pravdu.	Všechno	všech	vypoví	celou	pravdu	o	době	a	společ-
nosti,	 která	 ji	 tvořila.	Člověk	 i	 duch	doby	může	být	 dobrák	a	 estét,	 nebo	
noční	můra,	která	nenechá	spát	ani	generace	příští.	Každý	 jsme	nejenom	
svého	štěstí	strůjce.	Všichni	se	navzájem	obdařujeme	podle	toho,	kdo	na	co	
má	a	 žádným	platidlem	není	postavení	či	původ,	v	posledu	ani	pyšná	doba,	
která	nás	strhla,	ač	my	jsme	měli	tvořit	ji.



	 Konejší	mě	v	 těchto	dnech	adventu	očím	 i	 sluchu	 libá	přání,	aby	
nadcházející	 vánoční	 svátky	 byly	 naplněny	 pokojem,	 mírem,	 aby	 všichni	
měli	a	šťastni	byli.	Velmi	bych	 to	nám	všem	přál.	Zdá	se,	že	se	nám	daří	
zorientovat	v	množství	toho,	co	se	ukazuje	být	hodnotným.	Pominu	komerční	
podbarvení	některých	přání	a	 z	 týchž	důvodů	vytvořenou	atmosféru	 štěd-
rosti.	Však	i	ty	jen	výjimečně	vzbuzují	náš	odpor,	poněvadž	jim	přiznáváme	
jejich	hodnotu	pro	nás,	snad	nejenom	pro	tento	čas.	Vím,	že	od	uvědomění	
si	něčeho	k	vyznání,	zachovávání	a	činění	je	ještě	kus	cesty.	Ale	ať	už	jsou	
pohnutky	jakékoli,	mnozí	se	víc	než	jenom	na	chvíli	postaví	proti	řece	s	úmy-
slem	ji	zastavit.
	 S	podobným	záměrem	vstoupil	do	 lidské	řeky	 i	 ten,	kterého	naro-
zení	si	připomínáme.	On	přichází	s	Božími	dobrými	přáními	pro	lidi	a	vše-
chen	život.	V	jeho	narození	mají	původ	naše	dobrá	přání	pro	sebe	navzájem,	
od	 něho	také	sílu	k	jejich	realizaci.	On	svýma	rukama	pomáhá	rukám	našim	
zachytit	 to,	 co	 by	 nemělo	 být	 odplaveno,	 z	 čeho	 lze	 reálně	 postavit	 svět,	
ve	 kterém	by	pokoj,	mír,	dostatek	a	štěstí,	či	spokojenost	nebyly	pouhou	re-
klamní	iluzí.	Je	na	nás,	co	zachytíme,	a	jaké	hodnoty	vyznáme,	zachováme,	
co	 bude	 určovat	 naše	 činění,	 čím	naplníme	 své	 dny,	 čím	obdaříme	 ty,	 se	
kterými	žijeme,	a	co	necháme	jako	dědictví	svým	potomkům.	Bůh,	jak	ukázal	
na	Ježíši	z	Nazareta,	při	našem	výběru	z	informací	a	zkušeností	bude	vždy	
nevtíravě	nabízet	moudrost	a	sílu.
	 Přeji	Vám	všem	požehnaný	advent	a	Vánoce	a	 zvu	Vás	do	všech	
shromáždění	v	Korandově	sboru	ke	slyšení	a	přijímání	Božích	darů.
																																																																																							Miroslav	Hamari,	farář

Bohoslužby v Korandově sboru jsou pravidelně každou neděli v 9.30 hodin

Bohoslužebná shromáždění kolem Vánoc a Nového roku:
Štědrý den 24. 12. – bohoslužby se sborovou 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 v kostele Korandova sboru v 9.30 h.
Poslední den v roce 31. 12. – bohoslužby v 9.30 h.
Na Nový rok 1. 1. 2018 – bohoslužby s vysluhováním večeře Páně v 9.30 h.



Víte přece, co znamená tento čas: 
už nastala hodina, abyste procitli 
ze spánku; vždyt’ nyní je nám spá-
sa blíže, než byla tenkrát, když jsme 
uvěřli. Noc pokročila, den se přiblí-
žil. Odložme proto skutky tmy a ob-
lečme se ve zbroj světla.

Římanům 13, 11-12

My máme ted’ spíš pocit, jakoby 
nás ten proud času, práce a všeho 
dění unášel kamsi. . .
a apoštol do toho vzkazuje:
vy přece víte, co znamená tento 
čas. . .

Tohle slovo naráží na mnoho  tem-
ných, bolestných a hrozivých událostí 
v dnešním světě. A u nás třeba tohle 
slovo naráží prostě jen na skepsi  žive-
nou úpadkem mravnosti, slušnosti, 
práva, politiky a nedávné historické 
paměti. Zkrátka: ještě je příliš noci 
ve  světě, v naší zemi, v lidech i v nás.

Noc  ještě nepominula, ale pokročila. Protože se něco rozhodujícího stalo. 
Do dějin promluvil Hospodin, když do nich vstoupil skrytý v člověku Ježíši, 
svém Synu.



Korandův sbor
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni

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

číslo účtu: 4806101319/0800
www.koranduvsbor.cz

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: 4806101319/0800, variabilní symbol: 682000

Restaurování varhan Korandova sboru
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 architekturou kostela představují velký přínos

pro plzeňskou kulturu.

Celkový objem investice je 3 500 000 Kč.

I Vy můžete přispět na účet Korandova sboru č. 4806101319/0800
 variabilní symbol 911101


