
Milé sestry, milí bratři!
            Ať už procházíme čímkoli, možná  nám 
právě není moc vesele, křesťanská tradice 
nás vábí a zve, abychom Vánoce chápali pře-
devším jako svátky radosti z Ježíšova naroze-
ní. Krásná česká koleda „Narodil se Kristus 
Pán, veselme se…“ – a také ta velmi stará 

„V něm byl život a život byl světlo lidí. 
To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. 
Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje
každého člověka přicházejícího na svět.“
                  Evangelium Janovo 1, 4. 5. 9.

píseň chvály ze začátku Janova evangelia – obě tvrdí totéž:
Ježíšův život je světlem. Z Ježíše padá světlo do našich životů.
 Světlo se chápe odjakživa jako síla života, uprostřed životu 
nebezpečné tmy, temnoty. Jan Werich vyjádřil jednou naše pocity ze 
tmy velmi výrazně, když řekl: „Ve dne – to je tuml a člověk na po-
chybnosti nemá čas. Ale v noci – noc je přímo mítink pochybností.“ 
Světlem pro člověka je, že Bůh stále znovu vstupuje do lidského ži-
vota. Bůh není žádné nebeské bytí vzdálené dějinám. Není „světový 
policista“, shora dohlížející na lidské hemžení. Překvapivě a tajemně 



– Bůh je Immanuel, Bůh s námi. Bůh je láska a my jsme schopni Boha 
poznávat, jsme schopni lásky. Jsme stvořeni k Božímu obrazu. Neměli 
bychom se tedy dělat menšími, než jsme stvořeni. 
 Vánoce jsou proto radostné svátky, že se tehdy, při Ježíšo-
vě narození, potvrdilo, že jsme schopni vzájemné lásky a podpory. 
Když se Ježíš narodil rodičům na cestě, přišli betlémští pastýři, chudí 
a  opovrhovaní, a ještě další, ženy, muži a děti a kolem mladé rodiny se 
semkli, nenechali je strádat bez pomoci. My všichni jsme také schopni 
nesobeckých vztahů a jednání, zvláště vůči všem kdo jsou v nouzi. A to 
na osobní i širší společenské rovině. Jen jde o to, abychom světlo lás-
ky netlumili a nezhášeli. Tak jako náš prvorozený bratr Ježíš nechával 
Boží světlo, Boha samého skrze sebe zářit do okolí.
 Ježíšův život, tak jak jej žil, co dělal, jak smýšlel, cítil a mluvil, 
je Boží světlo, spolehlivá orientace ve všeliké temnotě i pro nás. Jistě 
stojí určitou námahu, chceme-li proniknout k pravému smyslu Ježíšo-
vých slov a činů. Zároveň je jeho poselství prosté a přístupné. A  kouz-
lo Vánoc? Něco z něj prožíváme, když se nám podaří rozjasňovat ži-
voty druhých. Když se pokoušíme nadlehčovat jejich břemena. Když 
znovu naplňujeme láskou prázdnotu v sobě a ve svém okolí. K tomu je 
nám Bůh svou milostí ku pomoci. V Kristu je s námi jako světlo. Jako 
orientace i životní síla pro nás i všechny přicházející na svět.
 Přeji Vám, požehnaný advent i Vánoce a světlý nový rok.
 
                                                                                       Miroslav Hamari, farář

A zvu Vás do všech bohoslužebných shromáždění
v Korandově sboru ČCE.

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.



Bohoslužby o Vánocích a Novém roce:
23. 12. čtvrtá adventní neděle ...... bohoslužby v 9.30 hodin
24. 12. Štědrý den .......................... rodinné bohoslužby v 9.30 hodin
25. 12. Hod Boží vánoční .............. bohoslužby
           s vysluhováním večeře Páně v 9.30 hodin
30. 12. neděle po vánocích ........... děkovné bohoslužby
              na konec občanského roku v 9.30 hodin
1. 1. Nový rok ................................ bohoslužby
           s vysluhováním večeře Páně v 9.30 hodin

Pavel Kolmačka
Vlál za mnou směšný šos

A ještě chvíli počkám si, 
než ke dnu svému prozářen
zašeptám ústy tiché přijď.
Nezvuk se vrátí odražen.
Bílý svit vstoupí za oči
a démon z mysli vypuzen
sám proti světlu vykročí.
Sám stínem jen, sám stínem jen…
Hladové jsou a lačné tmy
na lukách mokrých, kyselých.
Par potrhané samety.
Pojď světlo, tichý příteli.

                       Kalich 1996



Korandův sbor
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni

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

e-mail: plzen-koranduv-sbor@evangnet.cz
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 2018 do května 2019.

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


