
HUSOVICKÉ LISTY 2004 / č. 1
členům a přátelům českobratrského evangelického sboru

v Brně−Husovicích, Netušilova 26

Z výstavy hraček na Husovickém dvorku 2003

Z VÝROČNÍ ZPRÁVY
ZA ROK 2003
V roce 2003 se novými členy sboru stalo 19
lidí. Z toho přestěhováním nebo přehlášením
Eva a Emanuel Merclovi, Otakar Strnad, Bla−
hoslav Rozbořil, přístupem do ČCE Kateřina
Rozbořilová s dcerou Barborou, Jarmila Graf−
fová, presentací Martin Čmelík, Štěpánka
Horáková a Lenka Merclová, křtem Kateřina
Vávrová, Lenka Svobodová, Kateřina Fojtí−
ková, Veronika Smetanová, Vojtěch Konečný,
Daniela a Radka Hadlačovy, David Procházka
a Michal Bumbálek. Zemřeli 4 členové sboru:
Marie Srncová, Jaroslav Charvát, Miloslav
Plch a Vlasta Grunwaldová.

Bohoslužby se konaly 58× s prům. účastí
63, což je o 2 méně než v předchozím roce.
Večeře Páně se vysluhovala 9× 54. Biblická
hodina se konala 37× 11. Schůzky střední
generace se v loňském roce konaly 7× 14.
Mládež se sešla 34× 9. Nedělní škola se ko−
nala 34× 15. Husovičtí vřešťani se sešli 37×
18. V červnu se konala konfirmace se 4 kon−
firmandy; od září se schází na konfirmačním
cvičení dalších 6 konfirmandů. Z toho důvodu
trochu ubylo dětí, doufejme, že se posílí mlá−
dež. Bylo vykonáno 8 svatebních shromáž−
dění, z toho jen ve dvou případech šlo o účast−
níky našich bohoslužeb.

Posledního srpna přestal br. farář admi−
nistrovat sbor v Nosislavi, kam nastoupil nový
farář Marian Šusták. Téhož dne zakončil v na−
šem sboru jáhenskou praxi Pavel Čmelík, kte−
rý odešel s rodinou na Valašsko.

Dále pokračujeme v rodinných nedělích.
Na 1. adventní neděli jsme již podruhé při−
stupovali k večeři Páně společně s dětmi. Od
dubna pořádá náš sbor ve spolupráci se sbo−
rem Brno I hudební nešpory v Červeném kos−
tele – vždy 1. neděli v měsíci od dubna do
června a od září do prosince. Sbírka bývá
věnována na dobročinné účely. Naší radostí
také je, že na podzim se znovu začal scházet
dětský pěvecký sbor, tentokrát pod vedením
Dorothey Kellerové a že již několik měsíců
v našem sboru působí spontánně vzniklá dět−
ská kapela, která nás pravidelně doprovází
i při bohoslužbách. Festival Husovický dvorek
se vloni konal již počtvrté.

Děkujeme všem, kteří se podílíte na životě
sboru, zejména těm, kteří vytrvale a nená−
padně sloužíte ostatním. Děkujeme také Vám
všem, kteří jste v loňském roce podpořili náš
sbor finančně.

ŠLY ZRÁNA KE HROBU

1. Šly zrána ke hrobu, Marie Magdalena a matka Jakuba a ještě jedna žena,
sobě pro útěchu, mrtvému na památku, šly zrána ke hrobu, dva dny

po Velkém pátku.

2. Šly zrána ke hrobu, sotva se rozednělo, oživit vzpomínku, pomazat mrtvé tělo,
balzámem zpomalit zánik a zapomnění, na chvíli podržet, co bylo a co není.

3. Šly zrána ke hrobu a hrob byl otevřený, tak dovnitř vstoupily zmíněné již tři ženy.
Kampak se poděl ten, za nějž šly držet smutek? Chtěly mu prokázat poslední

dobrý skutek.

4. A když si říkaly, že to snad není k víře, bázeň na ně padla, jak kdysi na pastýře,
Dva muži stáli tu, šat sněhobílý měli a světlo svítilo, až oči přecházely.

5. Tu ženy poklekly, sklonily tváře k zemi a muži řekli jim: Zbytečně mezi těmi,
co v prach se navrací, hledáte Pána svého. Hroby jsou pro mrtvé, ale ne pro

živého.

6. Vzpomeňte, co slíbil váš Mistr, Ježíš živý, a znovu čekejte veliké Boží divy.
K čemu jsou balzámy, hrobky a mauzolea, když je teď před vámi svátek vzkříšení

těla?



PANE,
toužíme po dobrém životě,
ale naše nohy podráží svědomí
s nedobrými myšlenkami, slovy i skutky.
Vlečeme s sebou pytel
s nesplněnými sliby,
svázaný nevšímavostí o své bližní
a ozdobený naší ublížeností.
Pro naši pravdu,
naši dokonalost a naši neomylnost
nic nevidíme, neslyšíme.

Co asi sklidíme?

Díky Tobě, Pane Ježíši,
trvá naděje –
stále ještě vykupuješ naše zavazadla
a platíš láskou.

Mirka Šidlová

HUSOVICKÝ DVOREK
se koná letos už popáté. Těšit se můžeme
na loutkoherce Víťu Marčíka (25. 4.), stu−
dentky DiFa JAMU z Výchovné dramatiky
neslyšících (2. 5.), divadlo Líšeň (16. 5.)
a Ctibora Turbu se studenty (23. 5.). Pro−
gram doplní kromě výstav několika vý−
tvarníků také poezie bývalého husovic−
kého faráře Milana Mrázka (9. 5.) a pre−
sentace nakladatelství Sursum (30. 5.).
Hudební zážitky obstarají skupiny Do−
oušek (25. 4.), Šárek band (9. 5.) a Ve−
selá zubatá (23. 5.). Podrobný program
bude v Husovických listech 2004/2 – k dis−
pozici pouze ve sboru – a také na našich
internetových stránkách
(husovice.evangnet.cz).

VČERA JEŠTĚ SNÍH
a dnes –
svět na chviličku ztich
a pak se rozjásal.
A já hledám venku
pro tebe první sněženku
nebo petrklíč.

Mirka ŠidlováBOHOSLUŽBY O SVÁTCÍCH
Květná neděle 4. 4. v 9,00 – rodinná neděle

Květná neděle 4. 4. v 19,30 – hudební nešpory v Červeném kostele

Zelený čtvrtek 8. 4. v 18,00 – pašije

Velký pátek 9. 4. v 18,00 – s vysluhováním večeře Páně

Velikonoční neděle 11. 4. v 9,00 – s vysluhováním večeře Páně

Přejeme Vám všem pokojné prožití velikonočních svátků a radost z evangelia.

NOVÁ DĚTSKÁ KLUBOVNA – STAV A PERSPEKTIVY
Ježíš pravil „Zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím.“ My jsme se rozhodli
zbořit nepotřebný rozpadající se domek v zahradě sborového domu a místo něho
postavit dětskou klubovnu. Domek jsme zbořili, a klubovna ještě nestojí. Stavební
úřady říše římské snad byly rychlejší než dnešní, postavit chrám jen ve třech dnech
však není dodnes v silách lidských. I Židé byli překvapeni: „Čtyřicet šest let byl tento
chrám budován a ty jej chceš postavit ve třech dnech?“ Jistě, dětskou klubovnu
nechceme stavět čtyřicet šest let, takže od okamžiku (květen 2003), kdy jsme se
dozvěděli, že sbor obdržel dotaci od kraje Jihomoravského ve výši 200 tisíc Kč, jsme
učinili mnohé:

• sepsali jsme žádost o povolení k odstranění stavby (úspěšnou)
• zorganizovali brigádu, které započala demolici zahradního domku
• nakreslili projekt pro stavební povolení
• sepsali žádost o stavební povolení
• doplnili požární zprávu a stanovisko hygienické služby
• připravili smlouvy s dodavateli na stavební část (základy, dvě zdi, podlaha) a na

část srubovou (dvě zdi, střecha s izolacemi)
• proinvestovali do konce roku dotaci z kraje i stejnou částku z prostředků sboru
• obdrželi pod stromeček kýžené stavební povolení
• úspěšně koordinovali dosavadní výstavbu
• přežili kontrolu z krajského úřadu

A teď už nás jen čeká ten krásný okamžik, který nastane po osazení srubu – děti
vběhnou do klubovny, opráší ping−pongový stůl, začne zde zkoušet dětská kapela
i pěvecký sbor, nedělní škola se rozvine do více skupinek… ale ouha – chybí nám
peníze v pokladně. Celá výstavba se přece jenom prodražila – bourání zahradního
domku, zpevňování hroutícího se sousedního objektu, nesmyslně obrovská požární
zeď a další zdánlivé maličkosti.

Celková cena klubovny je po tom všem zhruba 725 tisíc Kč. Díky krajské dotaci sbor
musí uhradit 525 tisíc Kč. Do konce roku bylo zaplaceno 205 tisíc Kč, zbývá 320 tisíc.
V pokladně máme 200 tisíc – do konce června tudíž sbor potřebuje získat 120 tisíc Kč –
není to nic nereálného, neboť příjmy sboru na darech a saláru tuto částku do konce
roku zřejmě převýší – platit je však nutné včas.

Kdo tedy může, přispějte sboru darem již nyní, anebo aspoň nabídněte půjčku, která
může být koncem roku vrácena.

A když všechno dobře dopadne, můžeme všechny pozvat na předprázdninové
otevření klubovny – ale to nebude zdaleka všechno – než započne normální provoz
(od začátku září) budeme muset ještě namontovat topení, upravit okolí, spravit schody
do zahrady a připravit slavobránu. A pak půjdeme stavět nebo opravovat něco dalšího
na našem dobrém, ale letitém domě sborovém, aby předčasně nedošlo k tomu, co
Ježíš chrámům předpovídá: „Amen, pravím vám, že tu nezůstane kámen na kameni,
všecko bude rozmetáno.“

Za stavební komisi Michal Hadlač
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