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Bratři a sestry, vážení přátelé,
jsou před námi opět svátky, s obávaným předvánočním shonem na straně jedné a toužebně

očekávaným pokojem, ztišením a krásou na straně druhé. Je to vždycky zápas, zdá se mi, aby
naše přípravy, v mnohém nezbytné a leckdy vyčerpávající, nezanechaly v nás hlubší stopy než
svátky samotné, aby všechna naše nervozita nebyla silnější než zážitek klidu a míru. Nejsem si
jist, zda sám v té věci vítězím, neboť Vánoce a předvánoční čas příprav je právě pro faráře
obdobím nejnáročnějším a nejvíce stresujícím (manželka tvrdí, že od té doby, co si mě vzala,
přestala mít Vánoce ráda). Ale není to v mnoha rodinách podobné? Ať už si to přiznáme či
nikoli? Nejsou škody větší než užitek?

Každý rok se snažíme, aby tentokrát bylo vše klidnější, ale většinou se to zase nějak zvrtne,
a nakonec je tu velký fofr, plno úkolů a namísto přívětivé radosti podrážděná únava. Nelíbí se mi
to, je to škoda, a už se s tím opravdu musí něco dělat! Letos bude všechno jinak!

Teď píšu sborový dopis – je ještě listopad. Jakmile budou Husovické listy hotovy, začnu
připravovat vedle adventních kázání i ta vánoční. Do Mikuláše bych mohl mít jedno a do
vánočních prázdnin možná všechna. Když to dobře půjde, do Vánoc bych mohl mít silvestrovské,
a dá−li Pán Bůh, třeba i novoroční. Se stromečkem problém nebude, ten díky nejmenované
sestře dostáváme s předstihem, ale mohli bychom jej tentokrát nastrojit o den dřív a na Štědrý
den už jen v klidu smažit kapra. Jestli ho ovšem nezapomenu včas pořídit, minule jsem to
málem zmeškal… Dárky! Ty musím taky koupit okamžitě, a ne lítat po městě 23. prosince, jako
obvykle. Problém bude s cukrovím. Perníčky ne a ne ženě rozmluvit, a všech těch dobrot, na
které se celý rok těšíme, se asi taky nevzdáme… Hm, vánočky… Aspoň že už neděláme
perníkovou chaloupku, děti vyrostly. Ech, teď jsem se opotil – došlo mi, že musí být 19. prosince
připravena dětská slavnost! Stromeček, svíčky, ozdoby, dárky, balíčky, program, snad se
najdou ty dobré duše, které se o to vloni postaraly… Výborně, divadlo chystá s dětmi nadaný
dobrovolník! Ale stejně… s těmi domovy důchodců… ještě že už je to domluvené… Hlavně mít
na Boží hod chleba a víno, to se 25. prosince v osm ráno prostě koupit nedá! Etc., etc.

Tak takhle to letos u nás bude: všechno v klidu, všechno včas. O svátcích budeme rozjímat,
poslouchat krásnou hudbu, zpívat vánoční písničky, číst si pěkné knížky. Zajdeme si na malou
procházku, a až se vrátíme, dáme si něco dobrého na zub. Budeme se radovat, že je nám spolu
dobře…

BOHU: SLÁVA NA VÝSOSTECH,
ZEMI: POKOJ,
LIDEM: DOBRÁ VŮLE.

ADVENT
Jan Zahradníček

Jediný zpěvák písně známé,
ale co na tom záleží,
sami přec nikdy nezpíváme,
sám nezní zvonek na věži.

Jediný – avšak neumlká
v jiskřící jitra rorátní,
kdy mráz jde v šedé srsti vlka
a slunce, slunce malátní…

Ó nehleď, Pane, na dvojakost
srdcí a strnout nedej mi,
nás všechny, všechny

a zem ztuhlou na kost
objetím ohně obejmi.

A ve tvář věcí, ve tvář lidí,
zasrš, ty Dive divoucí,
ať výkřik: přijď, ó přijď, ó přijdi,
vyrazí ze tmy trnoucí.

ZIMNÍ KRAJINA SRDCE
Jan Skácel

Na stromech černé plody zimy
země až na kost
prázdno
dálka

A zůstat sám a mezi svými
jak nad zamrzlou vodou lávka
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Jo jo, kdoví, jak to zase dopadne…
Přeji Vám radost z vánočního evangelia,

Váš farář.

P. S.: Dnes se Vám narodil Spasitel, Kristus, Pán.



POUTNÍK HUSOVICKÝ
Promrzlou ulicí sviští ledový severák, vločky bělostného sněhu víří v pomíjivém reji pod
starodávnými lucernami. Stromy vztahují své bezlisté paže k temné zimní obloze. Malý
mužík v krátkém kožíšku a v čepici s bambulkou se choulí v závětří popelnic a svým
dechem si zahřívá zkřehlé prsty, které listují v ohmataném zápisníčku. Dukelská,
Nováčkova – ano – Netušilova, číslo orientační 26 – správně.

Mužík bere za kliku a vstupuje do mrazivého temného průjezdu – vida, tady se staví,
a copak tu máme nového – že by se něco dělo ve sborové místnosti? Dveře vlevo
nejsou zamknuté, škvírou prosvítá světlo. Tajemný mužík přikládá oko ke škvíře
a sleduje se zájmem čilý ruch v místnosti. No vida, tady se to ale změnilo, tu modliteb−
nu by dnes už nikdo nepoznal. Zbytečné zídky a komíny jsou pryč, uprostřed je jen
tenký sloup – a všude – nové omítky – bílé jak ten první sníh. Taky nová jasná světla
a – co se to děje – pánové Husák a Šimek právě pracují.

Malý paprsek světla se prodere škvírou a dopadne na stránku zápisníku – mužík si
odškrtává: vyšší příspěvky – ty museli dávat určitě a pak dary od jiných – dokonce
i krajský úřad jim přispěl a taky Jeronýmova jednota a stejně to nestačí – někteří přidali
i půjčky – snad se jim to někdy vrátí… ale stejně, kdo by před rokem pomyslel.

V zápisníku je však ještě jedna stránka – skoro celá je popsaná, stačí jen podtrh−
nout. Mužík se pomalu protahuje průjezdem, vchází na zasněžený dvorek a kdesi
v zahradě uvidí zářit světlo. A k tomu světlu slyší nějakou hudbu, jakési andělské sbory
se jásavě nesou arktickým nočním vzduchem a stoupají k adventnímu nebi. Mužík
otvírá vrzající zahradní branku a tu si připadne jak v pohádce. V tichu zasněžené
zahrady stojí krásný nový dřevěný srub, za okny září světlo a uvnitř dětský pěvecký
sbor nacvičuje vánoční koledy.

Záhadný mužík ani nemusí otvírat zápisník, už to zná nazpaměť – bourání starého
domku, podpírání zdí, projekty, stavba nových zdí – taky různé brigády – stálo to
spoustu peněz – celý fond manželů Bohatcových na to padl a k tomu ještě dotace
z kraje. A ve finiši – zvládli si sami položit i podlahu, udělat obklady, vymalovat. Ale co
mohli dělat jiného – vždyť už tam mají dobrých třicet dětí – to už potřebovali dětskou
klubovnu!

Měsíční paprsky se zajiskřily na krystalcích zmrzlého sněhu a mohutný akord roze−
hřál zimní atmosféru, až se bambulka na mužíkově čepici jásavě rozkývala. Záhadný
návštěvník pomalu zavírá vrata a opouští dům číslo 26. Už není prokřehlý, vesele si
vykračuje Netušilovou ulicí – pod lucernou se však zastavuje, otvírá zápisník a na−
depisuje nové stránky – průjezd, omítka, úpravy v zahradě, toalety… uvidíme, jestli
vystačí s dechem (a s peněženkou). Tož, přijdu se podívat příští rok.

Michal Hadlač

PŘEHLED BOHOSLUŽEB O SVÁTCÍCH

neděle 19. 12. v 9 hod – bohoslužby o 4. adventní neděli

15 hod – dětská vánoční slavnost

pátek 24. 12. v 15 hod – vánoční rozjímání na Štědrý den

sobota 25. 12. v 9 hod – Boží hod vánoční s vysluhováním večeře Páně

neděle 26. 12. v 9 hod – nedělní bohoslužby na Štěpána

pátek 31. 12. v 15 hod – bohoslužby na Starý rok

sobota 1. 1. v 9 hod – bohoslužby na Nový rok s vysluhováním
večeře Páně

neděle 2.1. v 9 hod – nedělní bohoslužby

Goliáš oloupen, veselme se, člověk jest vykoupen, radujme se!

RÝCHORY S VŘEŠŤANY
Ve dnech 15.–22. listopadu se skupinka
dětí ze sboru zúčastnila pod vedením To−
máše Zikmunda pobytu v Krkonošském
středisku ekologické výchovy (KSEV) na
Rýchorské boudě. Tato horská bouda leží
ve východních Krkonoších v nadmořské
výšce 1001 metrů stranou od center ces−
tovního ruchu. A právě v tomto krásném
prostředí prožili všichni mnoho pěkných
zážitků, na které budou jistě dlouho vzpo−
mínat.

Po prvních zamlžených a deštivých
dnech si děti užily radovánek v čerstvém
sněhu, kterého bylo místy naváto i přes
půl metru. Také ale poznaly vichr, který
vyvracel a lámal stromy, naštěstí ne v ta−
kovém rozsahu, jako ve stejnou dobu ve
Vysokých Tatrách. Pokud se nedalo jít
ven, věnovaly se pod dohledem instruk−
tora Břéti z KSEV výrobě recyklovaného
papíru, keramiky nebo ozdob z drátu. Jin−
dy se zase prostřednictvím promítaných
diapozitivů z Krkonoš a kavkazského le−
dovce dovídaly něco o zvláštnostech
těchto ekosystémů. Samozřejmě, že čas
zbyl i na hry a vycházky po okolí, jako
například k výběhu skotského náhorního
skotu nebo do krkonošského pralesa
Dvorský les.

Záměr akce, kterým bylo rozšíření eko−
logické gramotnosti dětí i pobyt s kama−
rády na čerstvém vzduchu byl umožněn
mimo jiné i díky dotaci z Jihomoravského
kraje.


