
Milé sestry, milí bratři!
	 V	předvelikonočním	čase	chci	s	Vámi	číst	biblický	text	a	vyposlechnout	
z	něj	zvěst,	která	vždy	dává	člověku	dobrou	naději.	Letos,	v	nouzovém	stavu	
a	 karanténě	ještě	zvlášť.
	 Apoštol	Pavel	do	Korintu	napsal:
Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. A jako vešla do světa 
smrt skrze člověka, tak i zmrtvýchvstání: jako v Adamovi všichni umírají, tak 
v  Kristu všichni dojdou života.                                                  1K 15, 20 – 22

 Umíráme	 proto,	 že	 už	 nemůžeme	 existovat.	 Už	 k	 tomu	 nemáme	 sílu.	
Bere	nám	jí	stáří,	nemoc,	tragická	událost.	V	jednu	chvíli	přestanou	fungovat	
životně	důležité	orgány	a	my	umíráme.	Je	to	smutné,	daleko	nejvíc	pro	ty,	kdo	
nás	milovali	a	se	svým	smutkem	zůstávají.	Ti	nikdy	nechtějí	zůstat	u	holého	
popisu,	 jak	 se	 to	 stalo,	 protože	 to	 se	 smutkem	 nepomůže.	 Jenže	 v	  tomto	
případě	je	odpověď	na	otázku,	jak	se	to	stalo	zároveň	i	odpovědí	na	to,	proč	
se	 to	stalo.	Nedalo	se	už	žít.	S	 tím	se	nedá	nic	 jiného,	než	 to	 takto	„holé“	
přijmout.	
Řeč	víry	 	 teologie	 to	 samé	poví	 slovy	 	 smrt	vešla	do	 světa	 skrze	 člověka,	
v	  Adamovi	 všichni	 umírají.	 Adam	 je	 obraz	 pro	 člověka,	 který	 je	 coby	
z	  prachu,	z	ničeho,	ale	přesto,	 jako	zázrakem	žije.	Není	 to	 rozhodně	samo	
sebou.	Jenom	na	Boha	se	nevztahuje	obraz	prachu,	existence	„z	ničeho“.	On	
sám	je	život.	A	ten	dává	člověku.	Umožňuje	i	tomu,	který	je	jenom	jako	prach,	
aby	žil.	Žil	 stejný	život	 jako	Bůh.	Aby	se	 rozmnožoval,	vytvářel	produkty	
a	 hodnoty,	 rozhodoval	 se,	 pojmenovával	 věci	 a	 jevy	 a	 svobodně	 se	 svým	
životem	disponoval.	To	všechno	nám	velmi	dobře	jde.	Obdivuhodně.	Vždyť	
k	tomu	máme	všechnu	výbavu.		Co	nám	ale	nejde,	je	disponování	se	životem,	
jak	s	ním	nakládá	Bůh,	s	citlivou	odpovědností	a	plným	respektem	k	tomu	co	
je	životem	a	co	žít	má.	Nakládáme	s	tím	po	svém,	jako	s	prachem,	jako	by	to	



bylo	nicotné,	bez	ceny.	A	vše	znovu	v	nicotu	uvádíme.	Svůj	život	i	všechen	
život.	Jako	nezávislí	se	vyvazujeme	ze	všeho.	Máme	moc	si	uřezat	větev	pod	
sebou,	tak	to	děláme.	Můžeme	být	emancipovaní,	tak	jsme	na	všem	ostatním	
živém,	 na	 všech	 ostatních	 lidech,	 zvláště	 pak	 na	 Bohu	 a	 jeho	 způsobech,	
a	 nakonec	i	na	sobě	samotných,	svých	skutečných	potřebách,	které	brání	vest	
život	zpět	v	prach,	nicotu.	A	už	to	sami	nezměníme,	je	to	náš	modus.		A	v	tom	
modu	umíráme.
	 Jak	a	proč,	i	kdybychom	to	popsali	termíny	fyzickými	či	metafyzickými,	
však	není	evangeliem,	není	v	tom	žádná	naděje	a	bez	naděje	není	ani	minimální	
potěšení.	Apoštolovo	 souvětí	má	 ale	 dvě	věty	 	 tak	 jako	v	Adamově	modu	
všichni	umírají,	tak	v	Kristu	všichni	dojdou	života.	To	je	velikonoční	zvěst	
a	z	té	skutečnosti,	která	se	nám	oznamuje,	plyne	nově	život	určující	naděje	
pro	všechny	zesnulé,	umírající	a	všechny	nás	ke	smrti	se	ubírající.	V	 Kristu	
všichni	dojdou	života.	Ježíš	je	Kristem	proto,	že	jej	Bůh	vzkřísil.	Učinil	jej	
cestou,	 kterou	 nás	 povede	 i	 přes	 náš	 prach,	 přesto	 že	 umřeme,	 abychom	
mohli	žít.	Člověk	pro	to	už	nemůže	udělat	nic,	tak	jako	už	nemůže	v	určitou	
chvíli	udělat	nic	se	svou	smrtí.	Kdyby	s	tím	mohl	něco	udělat,	určitě	by	to	
nemohli	všichni.	Smrt	není	úkol	pro	zdatnější,	mravnější,	duchovnější.	Smrt	
je	 překonána	 jenom	 vzkříšením.	 To	může	 jenom	Bůh.	 On	Krista	 vzkřísil.	
V	 něm	všichni	dojdou	života.	To	je	novým	určením.	Potěšením	je	to	pro	ty,	
kdo	 jsou	nevýslovně	smutni	ze	smrti	blízkých	a	zoufalí	z	beznaděje	svého	
života	i	svého	světa.	Není	temnějšího	výhledu	nežli	smrt	a	není	radostnější	
naděje	nežli	vzkříšení.	I	kdyby	už	nebylo	vidět	žádnou	perspektivu	pro	náš	
vlastní	život	ani	pro	naši	lidskou	společnost	či	život	vůbec,	v	Kristu	všichni	
dojdou	života.	Amen.
Přeji	Vám	všem,	abyste	zůstali	zdrávi	a	měli	pokojné	Velikonoce.
                                                                                        Miroslav Hamari, farář                                                                                                    

V	době	nouzového	stavu	se	bohoslužby	v	Korandově	sboru	nekonají.	Pomine-li	tato	
situace	do	Velikonoc,	rádi	se	s	Vámi	uvidíme	a	spolu	se	budeme	radovat	z	Kristova	
i	svého	vzkříšení.	Bohoslužby	pak	budou	takto:
5.	4.	na	Květnou	neděli	v	9.	30	hod.
9.	4.	na	Zelený	čtvrtek	v	17	hod.
10.	4.	na	Velký	pátek	v	9.	30	hod.	s	vysluhováním	Večeře	Páně
12.	4.	na	Hod	Boží	velikonoční	v	9.	30	hod.	s	vysluhováním	večeře	Páně
(Večeře	Páně	bude	vysluhována	z	kalíšků	na	jedno	použití.)	        

  



„Proč hledáte živého mezi mrtvými?
Není zde, byl vzkříšen.“
                                                        Lukáš 24,5-6

Pastýřský list synodního seniora
Sestry a bratři v Kristu, milí přátelé,
prožíváme	těžký	čas.	Zákeřný	vir	změnil	během	
několika	dnů	způsob	života	celé	planety.
Jednou	se	budeme	ptát,	zda	tato	situace	nastala	
bez	 varování,	 nebo	 jsme	 varování	 neviděli,	 či	
vidět	nechtěli.
	 Avšak	dnes,	 v	 čase	nouzového	 stavu	v	naší	
zemi,	 je	 důležité,	 abychom	 jedni	 druhým	přáli	
dobré	věci,	aby	naše	slova	prospívala	trpělivosti	
a	naději.	Ani	nevyslovujme	to,	co	zbytečně	šíří	
chaos	a	neúctu	k	ostatním	lidem.
	 Respektujme	 rozhodnutí	 vlády.	 Přejme	 panu	 premiérovi,	 ministrům,	
vládám	všech	zemí,	aby	jim	Bůh	dával	sílu,	zdraví,	moudrost	a	pokoru.
	 S	 úctou	 přijímejme	 úsilí	 všech,	 kdo	 pečují	 o	 staré,	 slabé,	 bezbranné.	
Podporujme	ty,	na	jejichž	bedrech	leží	odpovědnost	za	fungování	nutných	
služeb.	Vyjadřujme	jim	dostatečně	svou	důvěru	i	své	poděkování.
	 Modleme	 se	 za	nemocné,	 za	nejvíce	postižené	 země,	 Itálii,	Německo,	
Řecko	 a	 další	 země	 v	 Evropě	 i	 ve	 světě,	 i	 za	 to,	 aby	 se	 strašná	 infekce	
nepřenesla	 do	 táborů	 pro	 uprchlíky	 a	 na	místa,	 v	 nichž	 nelze	 zajistit	 ani	
hygienu,	ani	spravedlivé	podmínky	pro	život.	
	 V	 příštích	 týdnech	 se	 nebudeme	 scházet	 k	 bohoslužbám.	 Budou	 nám	
velice	chybět.	Avšak	čas	bez	bohoslužeb	neznamená	čas	bez	Boha.	Vždyť	
Kristus	Ježíš	zemřel	a	byl	vzkříšen,	je	na	pravici	Boží	a	přimlouvá	se	za	nás!	
Od	něj	nás	neodloučí	ani	smrt,	ani	život,	ani	přítomnost,	ani	dočasné	zrušení	
bohoslužeb,	ani	koronavirus.
	 Pokusme	se	současný	čas	omezení	přijmout	jako	dar.	Modleme	se,	čtěme	
Bibli	–	nejlépe	nahlas	–	sami	i	s	nejbližšími.	Objevujme	znovu	krásu	Žalmů,	
třeba	vyznání,	že	Bůh	je	naše	útočiště	i	síla,	ve	všelikém	soužení,	pomoc	
vždycky	hotová.	Objevujme	sílu	textů	písní	v	našich	zpěvnících.	Naplňme	
přítomnost	 nadějí	 i	 pokorou,	 vždyť	 život	 po	 současné	 krizi	 bude	 jiný,	
skromnější,	ale	proto	nemusí	být	horší.
 Každý	z  nás	může	aktivně	informovat	druhé	např.	o	bohoslužbách	a	 dob-
rých	 pořadech	 v	 televizi,	 rádiu,	 nebo	 o	 dobrých	 knihách.	 Pomocí	 jsou										
i	 denně	aktualizované	webové	stránky	naší	církve	e-cirkev.cz	a	ustredicce.cz.
 Nouzový	stav	bude	zřejmě	platit	i	v	době	velikonočních	svátků.	Hledejme	



společně	jako	církev,	i	každý	sbor	podle	svých	podmínek,	jak	Velikonoce	
oslavit	i	při	respektování	všech	omezení.
	 Jsme	po	mnoha	desetiletích	první	generace,	která	se	v	naší	zemi	vyrovnává	
s	 pandemií	 tohoto	 druhu.	Ale	 rozhodně	 nejsme	 první	 generace,	 která	 se	
vyrovnává	se	zlem.	Na	sklonku	války,	v	dubnu	roku	1945	přišel	do	sborů	
naší	církve	dopis	synodní	rady,	v	němž	se	mj.	píše:	Učiňme	všechno	pro	své	
tělesné	bezpečí	a	pro	zachování	svých	životů,	ale	varujme	se	malověrného	
a	 zbabělého	 strachu…	Nejde	 v	 těchto	 těžkých	 hodinách	 jen	 o	 zachování	
života	a	majetku,	ale	o	Boží	slávu	a	čest,	o	to,	abychom	mu	nalezeni	byli	
věrní.
	 Kéž	i	společenství	s	těmi,	kdo	už	jsou	doma	u	Krista,	nás	posiluje	v	čase	
tomto	i	příštím.
	 Pokoj	Boží	s	námi	všemi.	S	úctou	Daniel Ženatý,	synodní	senior
                   synodní	rada	Českobratrské	církve	evangelické

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

Milí přátelé ve sborech ČCE,
právě	jsme	spustili	web	jsmesvami.diakonie.cz,	který	slouží:	
K informovanosti:	na	interaktivní	mapě	najdete	všechny	nabídky	pomoci	v	ČR,	
o	 nichž	víme,	pohromadě:	https://jsmesvami.diakonie.cz/#potrebuji-pomoc
K registraci dobrovolníků:	zaregistrovat	se	můžou	všichni	ti,	kteří	chtějí	pomáhat,	
a	my	se	postaráme	o	to,	abychom	je	propojili	tam,	kde	bude	potřeba.	Neváhejte	tedy	
tuto	informaci	šířit	ve	Vašich	sborech.	Počítáme,	že	situace	se	bude	ještě	vyvíjet	
a	 obzvlášť	s	odstupem	delšího	času	bude	dobrovolníků	teprve	třeba.
https://jsmesvami.diakonie.cz/#nabizim-pomoc	
Ke koordinaci pomoci:	brzy	chceme	web	propojit	s	aplikací	pomůžeme.si,	která	
by	měla	pomoci	nám	všem,	kteří	teď	nějakou	extra	pomoc	potřebným	organizujeme
Další	informace
				Už	nyní	je	v	provozu	bezplatná	krizová	linka	SOS	Centra	Diakonie	800 567 567,	
kterou	můžete	nabízet	lidem	ve	svém	okolí,	kteří	by	nyní	potřebovali	psychickou	
podporu	na	dálku.	Linka	je	v	provozu	každý	den	včetně	víkendu	od	9	do	20	hodin.	
Další informace…	od	pondělí	do	pátku	od	9	do	17	hod.	funguje	naše	všeobecná	
infolinka	Diakonie	24 24 878 24	–	sem	se	mohou	obracet	potřební	lidé	z	celé	ČR	
a	 my	se	je	pokusíme	účinně	propojovat	s	nabídkami	pomoci	z	celé	ČR.	
Srdečně	Vás	zdravíme	a	předem	moc	děkujeme	za	spolupráci.

Kristina Ambrožová
Ředitelka	Diakonie	ČCE	–	Středisko	humanitární	a	rozvojové	spolupráce


