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Kamže to pastýři spěchali? Spěchali tam, totiž do Betléma. Tam, kde se k nám boží budoucnost
výjimečně přiblížila, vtělila do lidského dítěte. Tam, kde lásku, pravdu, vysvobození a pokoj nám Bůh
dává v plen! Nabízí k našemu užívání, vlévá do našich srdcí. Tam, kde navštěvuje nás všelijak divné
a pošpiněné lidi, kde září boží sláva navzdory naší ubohosti, kde to nejkrásnější a nejdůležitější
vyjevilo se v prostém děťátku položeném do jeslí. Chtěli se na vlastní odpovědnost setkat s tím
divem, s tou radostí, že ty nejdůležitější, nejpodstatnější věci lidského života jsou nabídnuty, jsou
dány. Narodil se ten, který zachraňuje, vysvobozuje a vládne láskou, pravdou a pokojem. Chvátali,
aby se podívali, co se to tam stalo – a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí.

Nemyslím, že by ten předvánoční spěch byl úplně špatný a dobrých věcí zcela prostý.
Podstupujeme−li to vše úsilí nakonec pro radost svých blízkých, pro pokojné chvíle s nimi, není
to zase tak zlé, neboť pak i předvánoční shon nese stopy dobré boží budoucnosti a našeho
přimknutí se k ní. Zlé by spíš bylo, pokud bychom nedošli až do Betléma – tedy pokud by nás
vůbec nezajímalo, co se to tam stalo. Pokud bychom zůstali jen u svých konzumních orgií
a netoužili vůbec po setkání s láskou, která zachraňuje, s pravdou, která vysvobozuje, s po−
kojem, který má vládnout a vládnout bude.

Zajímavé je, že nikdo takový v Lukášově příběhu není. V celých prvních dvou kapitolách není
jediná postava, která by k tomu dítěti zůstala lhostejná, či se vůči němu vymezila nepřátelsky
(narozdíl od Matouše, kde proběhne, jak známo, řež veliká). Proto se někdy říká – Lukášova
vánoční idylka; není zde žádný výrazně rušivý tón; kromě plných hospod, neschopných ubytovat
rodičku, žádné nepřátelství. Lukáš je velký svědek milosrdenství a apoštol radosti; patrně věří,
že tato událost narození má ve své přívětivosti a nevinnosti takovou sílu, že mluvit o nějakém
odporu či nepřátelství není třeba.

Dějiny bohužel daly za pravdu spíš Matoušovi – už to dítě vzbuzuje u některých lidí nenávist.
A pravděpodobnost, že pastýři zůstanou sedět a na Betlém se vykašlou, je dnes rozhodně vyšší
než v předchozích staletích. Dneska je možné slavit vánoce a o narození spasitele se nezajímat,
a není ani nepředstavitelné vánoce neslavit vůbec. Ale abychom Lukášovi nekřivdili – je možné
nezajímat se o lásku? Je snad nějaký člověk, který nikoho nemá rád a nikdo nemá rád jeho?
Existuje snad lidský tvor, který by nikdy nechtěl mít radost? Ne, takový člověk není, nemůže být!
Snad liknavý či líný, hloupý či namyšlený, přepracovaný či postižený a já nevím, jaké ještě
důvody by mohly být, aby se člověk k lásce a radosti otočil zády. Taková neštěstí či spíše pózy se
mohou vyskytnout, mohou být chudáci, kteří celý život třeba i sami sobě předstírají, že se jich
takové věci netýkají, ale že by se to někoho opravdu vůbec nikdy netýkalo, možné není.

Spěchejme tedy dobře, chvátejme za tím podstatným. Ať už z nadšení či ze zvědavosti,
z rozmyslu či z intuice, ale rozhodně až do Betléma. Tam, ke zdroji, do domu chleba, kde
budeme nasyceni. Nepřestávejme v životě toužit po nejkrásnějších věcech, které Bůh nabízí,
chvátejme za jeho láskou, která přišla k nám a pro nás a která je tu s námi – nyní i vždycky.

Spěchali tam a nalezli. Amen
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V neděli 3. prosince jsme zakončili 4. ročník
benefičních hudebních nešporů, které při−
pravujeme spolu s 1. brněnským sborem
v Červeném kostele. Tyto nedělní večery si již
získaly své stálé návštěvníky, ale kvalitní pro−
gram přitahuje i návštěvníky, kteří by jinak do
kostela nepřišli. V letošním roce byl kostel
zcela zaplněn především při vystoupení vio−
loncellového souboru z Bratislavy Čelisti. Re−
pertoárovou šíři i atraktivitu hudebních pro−
gramů doplňuje pravidelně biblické zamyšlení
některého z farářů pořadatelských sborů.
Máme radost z toho, že si hudební nešpory
za dobu své existence vytvořily v brněnském
církevním i kulturním prostředí docela slušnou
reputaci.

Pravidelnou součástí programu je také
dobrovolná sbírka, která je vždy určena na
podporu některé organizace s působením
v sociální oblasti. Každý rok takto podpo−
rujeme Diakonii v Brně a Kloboukách, Naději,
Hospic sv. Alžběty, občanské sdružení La−
byrint nebo stavbu a vybavení České nemoc−
nice v Ugandě. Řadu sbírek ještě zdvojná−
sobila nadace Divoké husy. Pro zajímavost
uvádím, že od začátku hudebních nešpor bylo
ve sbírkách vybráno přes 170 000 korun a
Divoké husy k tomu přidaly ještě dalších
80 000 korun.

Vladimír Zikmund
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BOHOSLUŽBY O SVÁTCÍCH
neděle 17. 12. v 9 hod – 3. adventní neděle
neděle 17. 12. v 15 hod – dětská vánoční slavnost
neděle 24. 12. v 9 hod – 4. adventní neděle,

vánoční rozjímání na Štědrý den
pondělí 25. 12. v 9 hod – Boží hod vánoční, vysluhování večeře Páně
neděle 31. 12. v 9 hod – Starý rok
pondělí 1. 1. v 9 hod – Nový rok, vysluhování večeře Páně

Půlnoční bohoslužby se konají v Červeném kostele 24. 12. ve 23 hod.
Na Štěpána se bohoslužby v našem sboru nekonají, zúčastnit se můžete
v Betlémském kostele na Pellicově ulici nebo v Blahoslavově domě (na obou
místech začátek v 9.00 hod).

Požehnané svátky Vám přeje staršovstvo sboru.
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Syn Boží se nám narodil
a nás hříšné vysvobodil.
Vítej, Pane, vítej!

Dítě narozené, krásné,
jako slunce čisté, jasné.
Vítej, Pane, vítej!

Andělé nám dali radu,
abychom mu vzdali chválu.
Vítej, Pane, vítej!

Protož i my se radujme,
s anděly jemu zpívejme.
Vítej, Pane, vítej!

Štefanová−Ježková, Michal Bumbálek a Láry
Hauser. Druhý host, popřípadě skupina hostů,
jsou hudebníci – dosud to byli písničkář Karel
Vepřek, skupina Šárek band a již zmíněný
Svatopluk Karásek.

Písně či instrumentální skladby se střídají

se čtením z Bible a Štěpánovým kázáním, po
kterém následuje rozhovor s hostem, a ten
pak předčítá úryvek ze své oblíbené knihy –
Gabriela četla z knihy Forresta Cartera Škola
malého stromu, Michal z knihy C. S. Lewise
Rady zkušeného ďábla a Láry text Daria Fo
První Ježíškův zázrak. Hudební produkcí pak
celé bohoslužby končí.

Zajímavým a velmi významným prvkem bo−
hoslužeb v hospodě je fakt, že si můžete k bo−

Klub Desert na Rooseveltově ulici se o le−
tošním podzimu již třikrát stal svědkem ne−
obvyklého experimentu, který můžeme cha−
rakterizovat slovy populárního faráře Sváti
Karáska, osobně se podílejícího na jeho třetím
pokračování: „Vždycky jsem toužil mít bo−
hoslužby v hospodě a Ště−
pán mi to teď splnil“. Ten
Štěpán je samozřejmě náš
husovický farář, který se,
opustiv klid a pohodu tep−
lé modlitebny, vydal šířit
evangelium do míst až
drsně světských.

Upřímně řečeno, klub
Desert není až tak těžce
duchovně vyprahlý, jak by
se mohlo na první pohled
zdát. Na jeho provozu se
podílí známý křesťanský
hudebník Ruda Brančov−
ský (Veselá zubatá), kte−
rýž osobně vyzdobil i jeho
interiér. Myšlenka dělat
bohoslužby právě zde na−
vázala na zkušenost dří−
vějších Bigbítových bo−
hoslužeb, s kterými pů−
vodně začala právě Ve−
selá zubatá a které se v určité době konaly
i v našem sboru. Klub Desert se od září, kdy
se změnili provozovatelé, stává oblíbeným
místem setkávání brněnské evangelické
mládeže.

Jaké jsou základní principy dosavadních
desertních bohoslužeb? Průvodcem, mo−
derně řečeno moderátorem, je farář Štěpán,
který si zve hosty, zatím jimi byli známí her−
ci z divadla Husa na provázku – Gabriela

hoslužbám nechat něco nalít, a to jak nápoj
alkoholický, tak i něco pro abstinenty. Je pak
zajímavé sledovat, kdo si co k bohoslužbám
objedná. Standardním evangelickým nápojem
je zřejmě pivo, tvrdší nátury sáhnou po grogu
či svařeném víně. Někdo musí před boho−

službami do sebe kopnout
pořádného panáka – mlá−
dež naopak paří oblíbenou
kofolu. Při prvních boho−
službách se dokonce sedělo
kolem stolů, při dalších pak
(z kapacitních důvodů) v řa−
dách jako v divadle, což bo−
hužel znamená, že svůj ob−
líbený nápoj musíte držet
v ruce a nemůžete opravdu
nadšeně tleskat.

Skvělé je, že po konci
bohoslužeb nikdo nemusí
utíkat vařit nedělní oběd
a hosté se mohou sesed−
nout u stolků a všechno
ještě jednou důkladně pro−
brat – nicméně toto pose−
zení bych vzhledem k husté
atmosféře doporučoval spí−
še kuřákům.

Po komorním začátku,
kdy se do Desertu vydala hlavně skupina
husovických nadšenců, přibyla záhy i řada
přespolních, a dá se říci, že se desertní
bohoslužby již docela zabydlely v diářích
brněnských duchovně založených občanů.
Zda přišel na bohoslužby i někdo evangeliem
dosud nezasažený, není zatím známo, ale
kdož ví? Možná jich bylo více, než by se na
první pohled zdálo.

Michal Hadlač
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Od října koná v Husovicích roční vikariát
sestra Martina Kadlecová ze Silůvek. Z Huso−
vic pochází, byla zde i konfirmována, a po
absolvování vikariátu se chce ujmout práce
právě v Silůvkách, kde již několik let bydlí.
Přejeme jí, aby rok strávený v našem sboru
byl pro ni užitečný a ráda na něj vzpomínala.


