
 Milé sestry, milí bratři,
vážení uživatelé služeb Korandova sboru,
 v čase, kdy vzpomínáme na své blízké, kteří s námi již ne-
jsou, vybírám pro naše potěšení biblický text z 1. Janova listu, 
ze 4. kapitoly, 16. verše:

„Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.“

 Nedaří se nám jen tak překonat smutek z toho, že naši 
milovaní blízcí, dobří přátelé už s námi neposedí a nepopovídají, 
moudře neporadí. Dáváme ten smutek najevo, protože nám chybí. 
Ovšem v tom smutku vyjadřujeme i svou vděčnost za jejich životy. 
Také Bohu děkujeme za životy milujících a milovaných lidí. Bohu 
proto, že on je láska, jak vyznal apoštol, a kdo v lásce přebývá, 
v  Bohu přebývá a Bůh v něm. Nepochybujeme o tom u lidí velké-
ho srdce, schopného mnohé lásky. Do vroucnosti rozkvétají jejich 
vztahy láskou kultivované.

 Jak se to děje, jak k tomu člověk dospěje? Jak to, že někdo 
se samozřejmostí, s velkým nasazením se stará o své blízké? Jak to, 
že může nezatrpknout a odpustit těm, kdo mu ublížili? A přitom zů-
stat vstřícný a otevřený k lidem, příjemný ve svém jednání, velko-
rysý k selháním ostatních. Jistě je přebývání v lásce i dílem povahy. 
Bohu dík za všechny takové. Ale člověk víry i povahové výbavě 
říká charisma, obdarování, které dostáváme od Pána Boha skrze 
předky, skrze výchovu, či ještě jinak. Ovšem i s takovou hřivnou 
člověk musí pracovat, aby v lásce mohl stále přebývat, v lásce zů-
stávat. Protože lásku můžeme dostávat i ji přijímat, ale nezůstávat 
v ní, jenom ji konzumovat. A to se potom i obdařená, charismatická 



povaha může postupem času změnit a láskou se už neprojevovat. 
Jisté je, že kdo na lásku nepřestane reflektovat, kdo miluje, ostatní 
lidi i všechny tvory, Boha i sám sebe, v Bohu přebývá a Bůh v něm. 
A není rozhodující, jestli je člověkem víry v Boha, či nikoli. Protože 
Bůh je láska.

 Skutečností ovšem je, že ne každý je obdařen tou povahou, 
že by mu laskavé projevy byly vlastní. Někdy tomu nepřejí rodinné, 
sociální podmínky, nebo cosi zlého prožitého v dětství i  pozdě-
ji. A  ono lásce přirozeně neuprostraňuje ani to, když vám v  mládí 
někdo neustále dává najevo, že pro společnost nejste dost dobrý 
a  ponižuje vás kvůli tomu, kdo jste. Přebývání v lásce pak není 
samo sebou. Pak už to není povahovou výbavou, pak už je to vy-
znáním. Už člověk musí hledat důvody a sílu a adekvátní vyjádření. 
A najde-li toto všecko, pak je skutečně milování životním vyzná-
ním. Boží přebývání s člověkem a v člověku otvírala našim blízkým 
a otvírá i nám důvody pro to, abychom mohli milovat i  tehdy, když 
by přirozených důvodů nebylo. Boží přebývání s námi propůjčuje 
sílu, abychom mohli, a ukazuje i způsoby, jak bychom mohli milovat.

 Naši milovaní už k tomu možná ani nic říkat nemuseli, 
pouhé ty jejich projevy v lásce, byly jasným životním vyznáním. A to 
vyznání je jako testament pro nás, kdo tady zůstáváme a budeme 
dále snášet horkost dne. Budeme vděčni za všechna charisma-
ta, kterých se nám dostalo, abychom se mohli milovat navzájem, 
i všechno stvoření, i sama sebe. A kdyby okolnosti světa, i naše 
vlastní únava a skepse, nám všechny důvody pro lásku vzaly, bu-
deme důvěřovat Bohu, že s námi a v nás zůstává – a on je láska. 
On přítomný jako Ježíš Kristus odhalí důvody k lásce a dodá i sílu 
a zmocnění a přivede nás k projevům v lásce, které budou vytvářet 
naši identitu, totožnost lidí, kteří přebývají v lásce, zůstávají v Bohu 
a Bůh v nich.

 Srdečně Vás zvu do bohoslužebných shromáždění. 

                                                               Miroslav Hamari, farář



Bohoslužby k památce zesnulých
budou v Korandově sboru v neděli 4. listopadu 

v 9. 30 hodin. 

Zveme Vás k pravidelným shromážděním v Korandově sboru:
Bohoslužby pro dospělé a děti .... neděle v 9.30 h.
Biblické hodiny pro dospělé ....... 1. a 3. středu v měsíci v 14,30 h.
                       pro konfirmandy v úterý od 17 h. 
                       pro mládež v pátek od 20 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.



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

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 2018, který byl splatný 
do 30. 6. 2018, prosím uveďte platbu urychleně do pořádku, do konce 
roku 2018 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. 5. 2018 je třeba platby za schránky i dary zasílat již na náš 
nový účet 4806101319/ 0800 
Původní účet, který má ještě většina z Vás uveden ve smlouvě, 
není platný již od 30. 4. 2018. 

 Děkujeme za pochopení
            Hospodářská kancelář


