
 
 Milí přátelé, sestry a bratři,

 v čase, kdy vzpomínáme na svoje blízké zesnulé, čtu 
s Vámi biblický text z 1. listu Tesalonickým z 5. kapitoly, 10. a 11. 
verš :
„Ježíš Kristus zemřel za nás, abychom my, ať živí či zemře-
lí, žili spolu s ním. Proto se navzájem povzbuzujte a  buďte 
jeden druhému oporou, jak to již činíte.“

 Smrt  provokuje  k  těm  největším  akcím  lásky.  Zápasíme 
o životy  jeden druhého, obzvláště když  je život v ohrožení, když 
je  podlomený  těžkými  nemocemi.  Tehdy  se  vztahy  prohlubují 
a  vzájemná  láska  přináší  svoje  nejlepší  ovoce. Udělali  bychom 
všechno  na  světě,  abychom  život  nemocnému  blízkému  zpří-
jemnili, ba co více, a především, abychom ho zachránili. Máme 
k tomu Boží zmocnění. Právě tehdy, kdy  jsme nejvíce nešťastni, 
kdy jsme nejvíce ohroženi, kdy na nás útočí smrt a  pohlcuje nás, 
právě tehdy se projevuje Boží láska nejsilněji. A Bůh může ve své 
lásce to, co my pak nemůžeme. Nemůžeme smrt zahnat zcela, 
ale on ji vzkříšením Ježíše přemohl. A pro nás evangeliem, dob-
rou zprávou  je –  jestliže Bůh  takto miluje, ani nad námi nemá 
smrt poslední slovo. Nad námi má rozhodující slovo Boží  láska. 
Jeho láska má takovou moc, že on nás ve smrti nenechá.
  Apoštol Pavel napíše, že je zbytečné mluvit o dni a hodi-



ně. Je zbytečné psát o technických věcech,  jak se to může stát. 
V  důvěře  se  spouštíme  na milujícího  Boha.  Jeho  láska  projeví 
svou moc a překoná naše největší ohrožení a odstraní největší 
překážku, která je mezi námi a životem, mezi námi a Bohem ži-
vota, mezi námi a těmi nejbližšími našeho života. Bůh nás opět 
přivede k životu, vrátí nás vztahu se sebou  i   vztahům s našimi 
nejbližšími. Nevíme, jak se to může stát, ale je vytvořen prece-
dens – Bůh vzkřísil Ježíše. Udělá to nejlépe, jak je to možné, tak 
abychom byli rovněž živi. Tato naděje se nám zvěstuje, abychom 
se navzájem v důvěře povzbudili a byli jeden druhému oporou.
  Ježíš  říkal,  že  není  větší  lásky,  než  položit  život  za  své 
přátele. Není větší  lásky, než zápasit o životy našich nejbližších, 
než jim navracet dobrou mysl a naději, než si být navzájem po-
vzbuzením, potěšením a oporou. A dělat to všemi projevy lásky, 
kterých  jsme schopni. A vzájemně si vyznávat víru, důvěru Boží 
lásce, ve které nás Bůh všechny přivede spolu s Kristem k životu. 
  Zvu Vás na bohoslužby k děkování  za životy našich ze-
snulých v neděli 3. 11. v 9.30 hodin v kostele Korandova sboru, 
kde jsou bohoslužby pravidelně každou neděli ve stejném čase.
  Milující Bůh Vás v tyto dny i stále potěšuj a povzbuzuj.

Miroslav Hamari, farář                                                               

Bohoslužby k památce zesnulých
budou v Korandově sboru

v neděli 3. listopadu v 9.30 hodin. 
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Vážení nájemci schránek v kryptě
Děkujeme Vám všem, kteří jste uhradili nájem včas a zejména
všem, kteří jste podpořili naši činnost darem. Ti z Vás, kteří dosud 
neuhradili nájem za rok 2019, který byl splatný do 30. 6. 2019, prosím 
uveďte platbu urychleně do pořádku, do konce roku 2019 je sníže-
no penále. Přiloženou složenku můžete použít opět k zaplacení další 
platby (částky jsou uvedeny ve smlouvách), nebo k zaslání daru. Při 
úhradě na náš účet 4806101319/0800, nezapomeňte prosím uvést Váš 
variabilní  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 tou-
to 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       zavřeno

Důležité upozornění: 1. 11. 2019
bude kancelář pro veřejnost otevřena 9.00-12.00 hodin.

Děkujeme za pochopení
Hospodářská kancelář


