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POMALÉ EVANGELIUM ANEB JAKÁ MOC
Snad ka�dý z nás to nìkdy za�il: Ne� se s nìkým zdr�ovat, ne� mu ponechat jeho èas a jeho mo�nosti, to radìji krátký proces!
Rozhodneme za nìj, o své vùli, nìkde trochu pøitlaèíme, v�ak je to pro jeho dobro! Ne� aby se rozhodoval dlouho, nebo
dokonce �patnì� Manipulace mù�e se tváøit velmi lidumilnì�

Evangelista Matou� vystaví Je�í�e na poèátku jeho cesty ïábelskému poku�ení: nebylo by lep�í zvolit moc prùkaznou
a úèinnou? Dát lidem, co potøebují a po èem tou�í? Jak øíká Velký Inkvizitor z románu Bratøi Karamazovi, uspokojit lidskou
poptávku po autoritì, zázraku a tajemství? Nebyl by v tom nakonec vìt�í projev lásky, ne� jim dopøávat svobodu?

Je�í� v�ak v ïábelském poku�ení obstojí. Zvolí cestu svobody, cestu jakoby slo�itìj�í a ménì úèinnou, zdánlivì bezmoc-
nou, která spoléhá jen na sílu Ducha Bo�ího, na dobrá lidská rozhodnutí. Uèí jako ten, který má moc, nìkdy i zostra, av�ak
neu�ívá své moci k manipulaci, nýbr� nabízí a zve. (Za výjimku, která potvrzuje pravidlo, by mohlo být pova�ováno snad jen
vyhnání penìzomìncù z chrámu; jinak v�dy respektuje lidskou osobnost.)

Zpùsob, jakým Je�í� umírá, tuto cestu potvrzuje a zavr�uje. Nepøivolal zástupy nebeské, ani nesestoupil z køí�e, aby nám
v�e urychlil, a tak nás rovnou spasil. �ádným mocným èinem nedonutil nás uvìøit. To radìji polo�il vlastní �ivot, nechal
znièit sám sebe. Svou výzvu k milosrdenství, svou nabídku radosti a pokoje tak neuvìøitelnì prohloubil. Ukázal nám, �e ani
smrtelné nebezpeèí èi smrtelná úzkost nejsou mocnìj�í ne� láska.

Oblouk se pak uzavírá v Matou�ovì vyprávìní o Je�í�ovì vzkøí�ení. Na jedné stranì sledujeme milující, av�ak celkem
bezmocné �eny, které chtìjí uchovat památku zesnulého, a na druhé stranì nepøátelské mocné, kteøí chtìjí ochránit lid
pøed domnìlým podvodem a za pomoci rozkazù, strá�í a peèetidel památku zesnulého vymýtit. Zapomene se na zemøelé-
ho, nebo ne?

Kdy� do této otázky vstoupí Bo�í poselství, andìlské evangelium, je to zemìtøesení, úplný blesk: smrt se najednou vyjeví
v novém svìtle. Nejen�e lidé milující na svého zesnulého nezapomenou, jde tu je�tì o víc! V hrobì je prázdnota, zemøelý �ije!
Jeho respekt k bli�ním, jeho preference svobody pøed nátlakem, jeho milosrdenství vùèi provinilým � jeho láska k èlovìku
nebyla umlèena! Naopak, bude rùst! On nám otevøel budoucnost a smrt to nemù�e zvrátit! Nebudeme jen vzpomínat, on je
pøed námi! Díky nìmu nalezli jsme víru, lásku a nadìji� pøes v�elijakou smrt� Na�e bezmoc mìní se v radost�

Samozøejmì, nic nepùjde samo. Velký inkvizitor dál bude tvrdit, �e lep�í by bylo dát lidem chleba, uèinit zázrak. Ïábel dál
bude nám na�eptávat, �e kdy� se mu pokloníme, dá nám v�echna království svìta a jejich slávu. Dál bude tu propaganda
i korupce. Budeme mít s otevøenou budoucností je�tì hodnì práce a lidská svoboda pøinese i mnoho bolesti. Ale pøes v�ech-
na na�e selhání vìøím, �e lep�í cesta není. Zdá se sice pomalá a v�elijak komplikovaná, ale dává èlovìku dùstojnost, uèí lásce
a vede do radosti, smrti navzdory. �tìpán Hájek

Bohoslužby
o velikonočních svátcích
9. 4. květná neděle

bohoslužby v 9 hod
13. 4. zelený čtvrtek pašije

v 18 hod
14. 4. velký pátek bohoslužby

s večeří Páně v 18 hod
16. 4. velikonoční neděle

bohoslužby s večeří
Páně v 9 hod

Na velikonoční pondělí se
v našem sboru bohoslužby
nekonají, účastnit se lze ve sboru
Brno II, Lidická 79, v 9 hod.



ZPRÁVA FARÁØE O �IVOTÌ
SBORU ZA ROK 2005

V loòském roce se nikdo neodstìhoval ani nepøi-
stìhoval, nikdo nebyl pokøtìn, ba dokonce nikdo
z èlenù sboru nezemøel (resp. nemìl církevní po-
høeb.) Vykonal jsem jednu presentaci, Davida
Mercla, dále dva zvlá�tní pohøby mimo sbor, je-
den desetileté dívky Anièky Nádeníèkové, a druhý
na�í rodinné pøítelkynì Majky Èechové, která se
v týdnu svého pohøbu mìla vdávat� Radostí bylo
�est církevních sòatkù: Bøetislava �tefana a Gab-
riely Je�kové, Stanislava �tìpánka a Lydie Thálo-
vé, Zdeòka Hromádky a Jany Kubrické, Pavla Èe-
cháka a Tatiany Vilhelmové, Jana Beránka a Anny
Veselé, Karla Zahrádky a Jitky �tolpové. Zvlá�t-
ností v loòském roce bylo tøímìsíèní studijní vol-
no faráøe � je�tì jednou dìkuji star�ovstvu a v�em,
kteøí mì zastupovali.

V na�em pravidelném setkávání se udr�ela
prùmìrná úèast na bohoslu�bách (62), biblic-
kých hodinách (9), schùzkách mláde�e (10)
a støední generace neboli klubu (10); jinde � v ne-
dìlní �kole èi schùzkách dìtí v týdnu úèast spí�e
poklesla. Dìti nám odrùstají, ale nevadí � u� se
�ikuje poèetná skupina pøed�kolních. Konfir-
mandi byli (a opìt jsou) 4.

Ve sboru pùsobí hudební skupina mláde�e,
a také pìvecký sbor, který se v�ak po odchodu Do-
rothey Kellerové spí� potácí mezi bytím a neby-
tím.

Pokraèovaly bohoslu�by v Domì dùstojného
stáøí v Malomìøicích, které 1× za mìsíc koná ná�
sbor, chodí tam v prùmìru asi 15 lidí.

Ve spolupráci se sborem Brno I jsme pøipravili
v dal�ím roèníku 7× hudební ne�pory v Èerveném
kostele. Ne�pory bývají velmi dobøe nav�tìvova-
né, nìkolikrát bylo vyslovenì plno, a také sbírky,
které se tam konají na dobroèinný úèel, pøiná�ejí
u�itek.

Vzdali jsme (mo�ná doèasnì) Bigbítové boho-
slu�by. Na druhou stranu se konala slavnost k vý-
roèím sboru s kázáním a pøedná�kou synodního
seniora a spoleèným obìdem.

V�echny aktivity sboru lze sledovat na interne-
tových stránkách sboru, za jejich� údr�bu dìku-
jeme Michalu Hadlaèovi. Podìkovat je tøeba v�em
Vám, kteøí se � a� u� viditelnì èi ménì nápadnì �
podílíte na tom, aby sbor �il a vìnujete tomu svùj
èas. Uèitelkám nedìlní �koly, varhaníkùm, pres-
byterùm, vám, kteøí chodíte na náv�tìvy, rozná�í-
te dopisy atd. Tentokrát bych chtìl zvlá�� podìko-
vat Jiøímu Sedlákovi za v�echnu manuální práci,
kterou zde v loòském roce provedl, a také tìm,
kteøí pomáhají pøi pastorálkách � je to slu�ba, kte-
rou si mo�ná druzí ani neuvìdomují.

Omlouvám se, jestli jsem na nìco dùle�itého
zapomnìl. Poslední dobou zapomínám poøád,
a to mì vede k závìreèné poznámce: chtìl bych
podìkovat sboru za to, �e tak zapomnìtlivého,
roztr�itého a v�elijak nevýkonného faráøe trpìlivì
sná�íte. A� to bude nesnesitelné, tak mi to, pro-
sím, nìjak ohleduplnì sdìlte. Dìkuji.

HUDEBNÍ NE�PORY
V ÈERVENÉM KOSTELE

nedìle 2. 4.
Hana Pospí�ilová-Medková
violloncelový soubor Èelisti
ká�e Jiøí Gruber
sbírka pro Diakonii ÈCE Betlém
Klobouky

nedìle 7. 5.
Ars Brunensis Chorus
ká�e Olga Tydlitátová
sbírka pro sdru�ení Labyrint

nedìle 4. 6.
Brnìn�tí komorní sólisté
ká�e �tìpán Hájek
sbírka pro Hospic sv. Al�bìty

Poøádají sbory Brno I
a Brno-Husovice,
zaèátky v 19,30 hod.

PODÌKOVÁNÍ
Dìkujeme v�em, kteøí pøispíváte sboru
finanènì. Díky Vám je ná� sbor v cel-
kem dobré situaci: dluhy, které máme
po stavebních akcích, se daøí splácet
podle plánu � a nejsou ani nijak velké.
Nezùstáváme soustøedìni na sebe,
v loòském roce jsme vìnovali znaènou
èást penìz na dobroèinné úèely. Díky!

Slunce zvedlo oponu:
Ode dne�ka se hraje JARO.

Nedoèkavé herce láme mráz,
sluníèko v�ak neúnavnì �ikuje

dal�í armádu kvìtù
a váleèný pokøik ptactva vítìzí

na v�ech frontách,
vèelky nastoupily sladkou pou�.

Pøidejme se písní na�eho srdce.

Mirka �idlová

PROGRAM 7. ROÈNÍKU FESTIVALU HUSOVICKÝ DVOREK

nedìle 23. 4.
Pavel Preisner: DÌJE ZVYJEVENÉ (obrazy)
Nesly�ící DiFa JAMU � VESELÉ �ONGLOVÁNÍ
(a divadelní dílna pro dìti)

nedìle 14. 5.
Josef a Petr Adámkovi: FOTOGRAFIE � MA DAR! (Neboj sa niè!)
divadlo Spojené farnosti � JESUS CHRIST SUPERMLÁD

sobota 20. 5.
ANIMOVANÉ FILMY studentù UMPRUM Praha
zaèátek ve 20 hod

nedìle 21. 5.
Veronika Èerná a Jan Jeník: SKLENÌNÉ a FOTO VARIACE
divadlo Paravánek: �PALÍÈEK POHÁDEK

nedìle 11. 6.
David Medek: OTISKY
divadlo 7 a pùl: PRASE

FarnÌ sbor »CE, Netuöilova 26, 614 00 Brno-Husovice

web: husovice.evangnet.cz; e-mail: ccehusovice@volny.cz

tel.: 545 212 420, ËÌslo ˙Ëtu: 1341673339/0800

SBOROVÝ VÝLET
NA VELIKONOÈNÍ PONDÌLÍ

Letos Pálava!

Sraz v 9,15 v Perné.
Nejdel�í trasa cca 20 km, lze rùznì
krátit podle potøeby.

Kdo nemù�e autem, odjezd auto-
busu 8,15 ze Zvonaøky, nástupi�tì
è. 37. Návrat na Zvonaøku 18,05 �
odjezd autobusu z Perné 17,11.

reprezentanti na�eho sboru ve Zbraslavi u Brna


