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členům a přátelům českobratrského evangelického sboru

v Brně−Husovicích, Netušilova 26

Vážení přátelé, bratři a sestry,

někdy se může zdát (a čím je člověk starší, tím více asi toto zdání nabývá na intenzitě), že nás
už moc dobrého v budoucnu nečeká. Advent a vánoce nám však nabízejí opačný pohled: to
nejlepší teprve přichází. Láska, po které tak toužíme a které si jen malinko, jako ochutnávku,
v životě užijeme, provalí se jednou naplno. Však slavíme narození ukřižovaného a vzkříšeného,
toho, který přemohl zlé, i smrt! O vánocích už to začalo: přes naši nedostatečnost, naše viny
a naši nevěrnost, ten král přichází a ujímá se vlády. Přece právě o království božím Ježíš nejvíc
kázal, právě vládu boží lásky nám jak nikdo jiný zpřítomnil. Všechny provinilé a zapuzené,
všechny, s nimiž se zle nakládalo, Ježíš zve ke své hostině; všechny marnotratné a do kouta
zahnané vítá znovu v siločarách boží přízně. Přichází, aby nalezl zbloudilé, aby přivedl zpět
ztracené, aby zachránil, co bylo zahynulo. Království boží se přiblížilo! Vláda boží lásky je mezi
námi!

A tak vyhlížejme tuto dobrou budoucnost. A radujme se, že ač často kulhaví, můžeme znovu
vykročit jistým krokem; ač často zahnáni do kouta, můžeme vyjít na vzduch a znovu se
nadechnout; ač často zapuzeni a vysíleni, můžeme přesto dobře s druhými mluvit a dělat si
vzájemně radost.

Pokojné svátky a boží požehnání Vám za staršovstvo husovického sboru přejí

farář Štěpán Hájek a kurátor Vladimír Zikmund

BOHOSLUŽBY O SVÁTCÍCH
ne 18. 12. v 9 hod – 4. adventní neděle
ne 18. 12. v 16.30 hod – dětská vánoční slavnost
so 24. 12. v 15 hod – vánoční rozjímání na Štědrý den
ne 25. 12. v 9 hod – Boží hod vánoční, vysluhování večeře Páně
so 31. 12. v 15 hod – Starý rok
ne 1. 1. v 9 hod – Nový rok, vysluhování večeře Páně

PODZIMNÍ HUDEBNÍ
NEŠPORY
V průběhu podzimu jsme uskutečnili spolu
s evangelickým sborem Brno I další cyklus
z pravidelné řady večerních hudebních
nešporů v Červeném kostele. Tyto pravidelné
akce společně připravujeme již 3 roky. Vý−
těžek z dobrovolného vstupného je vždy vě−
nován některé organizaci, která se věnuje
sociální a charitativní činnosti. Díky grantu
Hejbni kostrou pro druhé, který vypsala Na−
dace Divoké husy, byl výtěžek podzimních
sbírek zdvojnásoben. Kázáním posloužili stří−
davě kazatelé obou pořádajících sborů.

Podzimní cyklus byl zahájen v neděli
4. září. Účinkoval Brněnský filharmonický sbor
Beseda brněnská a sólisté Naďa Bláhová –
soprán a David Postránecký – varhany.
http://labyrint.euweb.cz/ Dobrovolné vstupné
bylo určeno občanskému sdružení Labyrint
Brno, které se věnuje mimoškolnímu vzdě−
lávání a integraci sluchově postižených dětí.
http://www.divokehusy.cz/

Říjnové nešpory se uskutečnily 2. října
2005 a posluchači mohli slyšet skladbu
současného autora Petra Ebena, který se dal
inspirovat dílem Jana Amose Komenského
Labyrint světa a ráj srdce. Recitace v podání
Láry Hausera byla mimořádně krásná. Mladí
studenti krásně zahráli hudební část díla. Vý−
těžek byl věnován arcidiecézní charitě v Praze
na stavbu české nemocnice v Ugandě.

První listopadovou neděli vystoupil soubor
Akademické žestě Brno. Kdo má rád jásavou
hudbu baroka, si určitě přišel na své. Kázal
bratr farář Jiří Gruber a sbírka byla určena pro
občanské sdružení Naděje v Brně. Když jsme
se ptali pana ředitele Naděje Ing. Slámy, co je
možné z vybraných peněz (bez dotace od
Divokých hus) pořídit, řekl mimo jiné, že
například jsou to dva měsíční platy pro oše−
třovatelky! Z toho je vidět, jak jsou tyto akce
prospěšné.

V letošním roce poslední hudební nešpory
se uskutečnily 2. adventní neděli a vystoupil
na nich pěvecký sbor Kantiléna a kázal farář
Štěpán Hájek. Tentokrát byl Červený kostel
zcela zaplněn a taktéž byla vybrána pro po−
třeby brněnského střediska Diakonie ČCE
rekordní částka přes 15 tisíc korun. Tímto
programem jsme důstojně zakončili 3. sezónu
hudebních nešpor a již myslíme na to, jak
pokračovat dál opět na jaře.

Vladimír Zikmund



OHLÉDNUTÍ
ZA SLAVNOSTNÍM
SHROMÁŽDĚNÍM
Husovický sbor si na podzim připomenul tři
výročí – 60 let samostatného sboru, 70 let
činnosti ve sborovém domě na Netušilově ulici
a 80 let od založení kazatelské stanice. Těmto
výročím bylo věnováno letošní 2. číslo Huso−
vických listů.

V neděli 6. listopadu měly proto boho−
služby poněkud slavnostnější ráz než obvyk−
le, naším hostem byl synodní senior Joel
Ruml. Ve zcela zaplněné modlitebně kázal
na text z epištoly Koloským 1,9–14. Hodně
se zpívalo, k písním z Evangelického zpěv−
níku, Dodatku i Svítá přidal pěvecký kroužek
také duchovní písničku ze sbírky Františka
Sušila.

Součástí slavnosti bylo i poděkování všem,
kteří se podíleli na nové podobě modlitebny,
od staršovstva přes stavební firmu a řemesl−
níky až po dobrovolníky z řad členů sboru.
Výtvarníku Milivoji Husákovi, který řešení
modlitebny navrhoval a zčásti i sám provedl,
byl předán věcný dar.

Po bohoslužbách přednesl Joel Ruml před−
nášku na téma „Jedinec ve společenství“,
v níž se věnoval zejména problematice vzá−
jemných vztahů v našich sborech. Vděčnou
atmosféru celého dopoledne stvrdil na závěr
společný oběd ve srubu, jehož se zúčastnilo
asi pětačtyřicet lidí, tedy více než třetina všech
účastníků bohoslužeb.

Štěpán Hájek a Vladimír Zikmund

TŘI STATEČNÍ
A je to zase tady. V Betlémě se narodil Spa−
sitel a zlý král Herodes už spřádá plány na
jeho likvidaci. A navíc chce povraždit i tisíce
dalších dětí. A nikde nikdo. Tři mudrci si klidně
cestují na velbloudech a kolem teče krev. Ko−
ho by nenapadlo: proč tam není někdo, nejlé−
pe s kolty za pasem, kdo by se bezpráví po−
stavil? Proč místo tří králů nepřijdou alespoň
tři stateční a nerozpráší tu bandu vrahů? Je−
žíšek by nemusel utíkat do Egypta, všichni by
žili šťastně až do smrti. Proč bychom jednou
fantazii nedali volnost a nepředstavili si Bet−
lém na divokém Západě s kovboji, indiány
a statečnými pistolníky? V neděli 18. prosince
při dětské vánoční slavnosti vše uvidíte naživo
a bez příkras – přijďte určitě v 16.30.

Michal Hadlač

V chaosu, bezohlednosti a sobectví,
mezi slepými a hluchými
chodí vytrvale Láska.
Svým slovem dává víc
než plné regály superobchodů.
Nebere svobodu,
otevírá oči,
hřeje
a staví most od srdce k srdci
nad nenávistí.

Mirka Šidlová

SANTA KLAUS ANO?
Pokud jste dostali gratulaci k Vánocům z Anglie, sotva poznáte, že je to k Vánocům, protože
slovo Vánoce, Christmas, tam vytištěno není. Kancelář arcibiskupa canterburského rozesílá
pohlednice s obrázkem zasněženého paláce, ale nikde žádné jesle, ba ani kříž, který se na
pohlednicích Josefa Lady udržel i za komunistů. Časy se mění, chtějí být v té staré dobré Anglii
politicky korektní, ohleduplní k vyznavačům jiných náboženství než je křesťanství, a tak se
rozhodli, že křesťanský obsah vánoc nebudou nikomu vnucovat. Dokonce prý za to, že si na
pracovišti vystavíte pohlednice s křesťanskými symboly či motivy, a někomu z vašich spolu−
zaměstnanců to bude vadit, můžete být pohnáni před soud. Takže žádné tradiční „Merry
Christmas“ a jesličky s nemluvňátkem, ale neutrální „Season’s Greetings“ a na pohlednici
roztomilá červená čepice Santa Klause. Ten už dávno žádný náboženský obsah nemá,
globalizovaně ho přijímají ateisté i stoupenci všech náboženství jako neškodného pajduláka,
který do konzumentské neurózy posledního měsíce v roce přináší trochu plyšové vlídnosti.

Je to dobře nebo špatně? Nevím. Na jednu stranu se mi zdá, že je to kapitulace, křesťanský
Západ se za evangelium Kristovo začíná stydět a zahání ho do soukromé sféry jako nějakou
osobní libůstku. Že si náboženství má odumírat v kostelích a na veřejnost nepatří, to jsme
slýchali a zakoušeli v naší části Evropy dost dlouho, na to jsme právem alergičtí. Na druhé
straně ale, nebylo by lepší, kdyby se oslava křesťanských vánoc stáhla do křesťanských
kostelů – samozřejmě otevřených všem – a do křesťanských rodin, než když se prodavači
v českých supermarketech musí přes odbory domáhat alespoň přestávek ve vysílání koled
a příplatků za ztížené pracovní podmínky, neboť toho Ježíška panáčka už nemohou ani cítit? Už
od listopadu se na ně valí Tichá, svatá noc, která tichá není ani trochu, s předstihem dorazili tři
králové, všude figurky pastýřů, jesličky a pacholátko nemluvňátko na padesát způsobů. Nevím,
co je menší zlo, jestli spojení spotřebitelské horečky s narozením Pána Ježíše Krista nebo
s prosincovým vynořením dědy v červeném sametu. Začínám nabývat dojmu, že asi to druhé.
Možná by dokonce prospělo naší víře, kdyby na veřejnosti provozovaný vánočně komerční
mumraj byl od narození Krista docela odříznut a přenechán Santa Klausovi. Možná by nás to
vedlo k hlubšímu prožívání Božího vtělení a snad i k staronovému objevu, že tím největším
svátkem, matkou všech slavností a všeho slavení je Velikonoční neděle…

začátek kázání Miloše Rejchrta v Praze u Salvátora 25. 12. 2003

* * *

SANTA KLAUS NE?
Zprofanovaný, či profánní advent je jedna z nejpříšernějších věcí, které znám. Mazlavý sentiment
adventu, chápaného jako příprava na Ježíška, promiskue Dědu Mráze či Santa Klause, je
k nesnesení. Advent v konzumním hávu, bohatě zneužívaný kupčíky lokálními i nadnárod−
něřetězcovitými včetně do omrzení vyhrávaných koled v jejich kvelbech a hangárech a vše−
lijakých „tradičních“ kýčů na pultech i v reklamách nemá nic společného s opravdu křesťanským
adventem. A je na pováženou, že církve se od tohoto zneužití mnohdy nedistancují a někdy
dokonce „adventní“ sentiment přiživují a přicmrdávají při vší té manipulaci s emocemi.

Advent, z latinského „příchod“, rozhodně není původně žádná selanka. Je to čtyřtýdenní
období před svátky narození Krista, ve kterém si křesťané připomínají, že my lidé máme za svůj
svět, za sebe, i za ostatní spoluobyvatele tohoto světa zodpovědnost. V obrazné biblické
mluvě: Bůh opustil svůj dům (Mk 13,34) a dal nám plnou moc k jeho spravování. Této plné moci
nesmíme ovšem – ve vlastním zájmu – zneužít ke spánku, nečinnosti, či jak biblické paralely
k tomuto podobenství navíc ještě říkají: k rabování, vykořisťování, opíjení se a podobně. Máme
prostě náš společný dům spravovat bděle, odpovědně a řádně.

…

A skoro by mi připadalo přízemní vypočítávat nyní všechny ty situace a všechna ta místa, kdy
a kde spíme, necháváme se ohlupovat, či kde se nemůžeme zbavit toho stylu života: Bůh
vysoko, car daleko! Kde jen mátožně přežíváme, kde jsme lhostejní ke stavu světa, sobečtí, líní,
zlí – jako by Boha nebylo, jako kdyby bylo lhostejné, jaký ten náš svět je a v jakém budou žít
díky nám naši potomci. Je zbytečné na tomto místě dělat výčet situací, kdy se přidáváme ke zlu,
k „ďáblu“. Každý si to proberme se sebou samým.

A tak nakonec jen ještě jeden citát z Bible, tentokrát z 1. listu Petrova (5,8n): „Buďte střízliví!
Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako,lev řvoucí’ a hledá, koho by pohltil“. Má na sobě
masku Santa Klause…

z kázání Zdeňka Bárty v Britských listech 28. 11. 2004
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