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Na�i pøedkové naèasovali nám hezky Vánoce na období zimního slunovratu, tak�e ne-
jen svíèky adventního vìnce, nýbr� i celá pøíroda pøipojuje se k prorockému vidìní a pod-
poruje vyznání, �e tím pravým svìtlem je Kristus, který pøichází, který se rodí do na�ich
temnot. A záøí neznièitelnou silou. Jak øíká evangelista Jan � to svìtlo ve tmì svítí a tma je
nepohltila.

Proto jsou Vánoce tak radostné, proto je narození betlémského dítìte tak pozitivní,
milou událostí: bo�í milost se rozzáøila naplno a nelze ji u� zastavit. Svítí nám do na�ich
dnù, osvìcuje na�e �ivoty.

Byli jste nìkdy v jeskyních? Aspoò hodinku? A znáte ten pocit, kdy� pak èlovìk z po-
temnìlého prostoru, celý prokøehlý a m�ourající vstoupí do denního svìtla, høejivého,
pøívìtivého, jásavého? Teplo kostem a radost oèím.

Prorok Izaiá�, jemu� za obraz Je�í�ova významu jako�to svìtla pùvodnì vdìèíme, vy-
hrocuje kontrast snad je�tì výraznìji: Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké svìtlo;
nad tìmi, kdo sídlí v zemi �eré smrti, zazáøí svìtlo. Nejde tedy jen o paprsek nadìje do
na�ich chmurných nálad, jen prou�ek svìtla èi postupné prodlu�ování dne v potemnìlé
pøírodì, ale jde také o velké svìtlo, jasnou záø pro nás, kteøí v temnotách chodíme, to
znamená kteøí temnotám podléháme, kteøí temnoty i vytváøíme, jakkoli se jich sami dì-
síme.

Svìtlo v Kristu záøí i do na�ich osobních neradostných situací, do na�eho zoufalství,
na�í nemohoucnosti, na�í smrtelnosti. A stejnì tak osvìcuje a pøekonává v�echno, co
jsme pokazili, zmaøili a co nás tí�í. Je to svìtlo bo�í milosti, která v na�em �ivotì prozáøí
a pøekoná v�echno, co bylo temné, neprùhledné, nejasné. Svìtlo narození, svìtlo slova,
svìtlo vzkøí�ení. Tedy svìtlo bo�í lásky.

Jako kdy� se èlovìk dìsí pøí�tího dne. Obává se, trápí se, v noci nespí, je sevøen � jak
tohleto dopadne?

A pak pøijde ráno, slunce ozáøí svìt, pøívìtivost bli�ních za�ene chmury, milost má
navrch, trápení pomine. Svìtlo vyhání temnotu!

Je�í� øekl: Já jsem svìtlo svìta; kdo mì následuje, nebude chodit ve tmì, ale bude mít
svìtlo �ivota. Vánoce se stanou jen legendou, jen starodávným obrázkem, nepùjde-li
o ná� zpùsob �ivota, o konkrétní dopad na na�e my�lení a jednání. Následováním Je�í�e
dìje se svìtlo v na�em �ivotì!

VZHÙRU NA KOLÍN
To, co v prvním okam�iku vypadalo jako
bájeèný happening, se nakonec ukázalo
být nároènou výzvou. Vyrazíme z Husovic
na 31. nìmecký Kirchentag, zahrajeme
divadlo, kapela zanotuje, prostì pohoda.

Napsat hru o tom, jak Je�í� zázraky èinil,
jak s uèedníky naposled poveèeøel a pak byl
ukøi�ován je�tì bylo jednoduché. Pøelo�it ji
do kombinace nìmèiny a angliètiny taky
je�tì �lo, ale pak to nazkou�et� Ani jednou
se soubor nese�el v plném poètu. Kapela to
taky nemìla jednoduché, ubýval jeden hu-
debník za druhým. Nakonec se v�ak ob-
sazení stabilizovalo a na�el se i definitivní
Je�í�, by� a� ètvrtý v poøadí.

I vyrazili jsme na dlouhou cestu a jen
jsme se ubytovali, èekalo nás první pøed-
stavení. Veèer setkávání na bøezích Rýna
byl velkolepý, nicménì divadlo ponìkud
zaniklo mezi ruchem z nedalekého podia
a rachotem projí�dìjících vlakù.

Druhé pøedstavení se odehrálo na ko-
línském výstavi�ti, plném náv�tìvníkù
Kirchentagu. Odezva divákù i dovednosti
hercù byly ji� o poznání vet�í. Kapela se
taky èinila a ke v�eobecnému ruchu pøi-
spìla øadou písní ze zpìvníku Svítá.

Vrchol umìleckého sna�ení nastal na
garden party u Stephanuskirche, která ná-
sledovala po slavnostní bohoslu�bì. Her-
ci se vypjali k maximálnímu výkonu, ke
kterému pøispìlo i skvìlé publikum, slo-
�ené z èeských úèastníkù Kirchentagu a
z èlenù místního evangelického sboru.

Aplaus nebral konce a vypadalo to, �e se
vyprahlí herci nedostanou ke skvìlému
obèerstvení, dopravenému synodní radou,
kterému vévodil soudek Budvaru.

V�e v�ak dobøe dopadlo a v mnohých
rozhovorech pak je�tì bylo pøedstavení
chváleno a velebeno � jak pravil jeden
místní evangelík: Dostali jsme lekci pra-
vého èeského humoru!

Michal Hadlaè

Leto�ní konfirmace



O DEMOKRACII
O politice a politicích èasto slýcháme neli-
chotivá slova. Je to svinstvo, to já bych tam
nikdy nevlezl, stejnì jsou tam jenom pro-
to, aby si nahrabali. Ne� volit je, tak radìji
k tìm volbám ani nepùjdu. Mo�ná je tato
frustrace zaslou�ená. Novinové èlánky
pøetékají informacemi o prohøe�cích moc-
ných a� u� na silnici, v bankách, v akcio-
vých obchodech èi v epidemii rozvodù
a svateb. Mnozí navíc znají i lecjakého
úplatného èi alespoò prospìcháøského za-
stupitele a èasto pøekvapenì sledují, jak
povolební koalièní jednání obracejí naru-
by sliby i stanoviska zúèastnìných stran.
Málem se zdá, �e se pod tímto nánosem
�píny zcela ztrácí i tìch pár politikù, po-
slancù èi zastupitelù, kteøí se touto obec-
nou chorobou nenakazili a je�tì stále vìøí,
�e zastupitelská demokracie je opravdu
tím nejlep�ím zpùsobem vládnutí ze v�ech
�patných a dle toho také konají.

V církvi máme také zastupitelskou de-
mokracii, takové star�ovstvo (nezamìòo-
vat s klubem seniorù) je politickým orgá-
nem, který mù�e být ohro�en stejnými
chorobami, jako jsou zastupitelské orgá-
ny jiné. Jistì, evangelický sbor je jen ma-
lou kapièkou v moøi dne�ní vìt�inové ob-
èanské spoleènosti a jeho pøípadného
zániku by se zøejmì nikdo nev�iml a patr-
nì ani zvlá�� ne�elel. A pokud by nìjaký
sbor zajít na úbytì chtìl, tak by mu stejnì
i sebelep�í star�ovstvo pomoci nemohlo.
Nicménì mù�eme konstatovat, �e huso-
vický farní sbor dosud existuje a zøejmì
existovat nadále bude, jen jeho star�ovstvo
má na kahánku a to nikoliv z dùvodu vy-
mírání (by� to nìkdy na schùzích tak vy-
padá), ale z dùvodu vyprchání jeho �esti-
letého volebního období.

Ano, rok 2008 bude rokem volebním
a je tøeba si jen pøát, aby jak kandidáti do
star�ovstva, tak i jejich volièstvo zùstali
u�etøeni v�eobecné únavy z pøemíry demo-
kracie a aby vzali budoucnost husovické-
ho sboru opravdu do svých rukou. Tøeba
by se mohli èleny sboru stát i ti, kteøí do-
sud nejsou a pøitom se u� dávno v Hu-
sovicích zabydleli. Kandidáty do star�ov-
stva by se pak mìli stát v�ichni, kteøí nìco
dovedou a kteøí ostatnì u� dávno pro sbor
pracují a do budoucna dál pracovat chtìjí.
A na volební sborové shromá�dìní by pak
mìli pøijít v�ichni èlenové sboru, kterým
evangelická zastupitelská demokracie le�í
na srdci a kteøí to vidí s volbami odpovìd-
nìji, ne� na�e nìkolika málo lety demokra-
cie zmlsané obyvatelstvo.

Michal Hadlaè

Nervóznì støíháme v hlavì metr dní,
èas se nekontrolovatelnì øítí ke konci
roku.
A opìt nás Vánoce pøistihly v nedbalkách
notnì semleté chaotickým shonem.
Sèítáme, co jsme nestihli
pro realizaci tìch správných svátkù.
Supermarkety nás �dímají nonstop,
nakøeèkované spi�írny,
úklid jede po hlavní koleji bez zastávky.

Na vedlej�í koleji zatím èekají�
budeme-li mít èas.
V�ak co kdy� ná� courák nabere
zpo�dìní�

Jsme zodpovìdni za nesplnìné sliby,
zabité nadìje,
nepodanou ruku�

Mirka �idlová

BENEFICE PRO NEMOCNICI V UGANDÌ
Hudební ne�pory v Èerveném kostele vstoupily v øíjnu ji� do 4. desítky veèerù. Spolu
s 1. sborem nabízíme vynikající hudební program spojený s kázáním nìkterého z na�ich
kazatelù. Jako doprovodná, a ne nevýznamná, souèást ne�por je dobrovolné vstupné
urèené nìkteré z potøebných dobroèinných organizací. Nìkolik sbírek bylo je�tì zná-
sobeno dotací z Nadace Divoké husy v rámci jejího programu Hejbni kostrou pro druhé.
Celkem se tak v rámci uskuteènìných jednatøiceti veèerù vybralo pro potøebné
174 356 Kè a spolu s dotací od
NDH bylo pøedáno cílovým
organizacím 257 964 Kè.

Od samotného zaèátku
provádíme sbírky také na stav-
bu nemocnice v Ugandì. O pøí-
pravì tohoto projektu jsme se
dozvìdìli v roce 2003 na senio-
rátní presbyterní konferenci.
Tehdy nás Jarmila Kabátová
z Arcidiecézní charity v Praze
informovala o adopcích na dál-
ku a dal�ích podpùrných prog-
ramech ADCH, které organi-
zují v rùzných oblastech svìta,
mimo jiné v Ugandì, se sna-
hou o zlep�ení �ivotních pod-
mínek místních lidí. V té dobì byl projekt teprve v hlavách nad�encù, kteøí pro jeho
realizaci shánìli finanèní prostøedky. Dnes má nemocnice za sebou víc ne� pùlroèní
provoz. Vedle ADCH se na nìm podílí ugandský partner � Diecéze Lugazi a Vysoká
�kola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Al�bìty v Bratislavì

Èesko-slovensko-ugandská nemocnice je postavena v mìsteèku Buikwe poblí� Vikto-
riina jezera asi 60 km od hlavního mìsta Kampaly. Na pozemku o výmìøe témìø jednoho
hektaru byl vybudován soubor budov s 48 lù�ky, gynekologicko-porodnickou èástí
a operaèním sálem. V nemocnici v souèasné dobì pracuje pøes 60 zamìstnancù. Po celou
dobu provozu nemocnice jsou pøítomni sloven�tí nebo èe�tí lékaøi, kteøí se støídají zhruba
v tøímìsíèních turnusech. Je�tì se dokonèuje �kolící støedisko pro porodní asistentky.

Vìt�inu pacientù tvoøí dìti. Nejvíce jich pøichází s akutní malárií, která je také nejvá�-
nìj�í (èasto i smrtelnou) nemocí jak u dìtí, tak nìkdy i u dospìlých. Mezi dal�í nemoci
patøí zejména zápal plic, bøi�ní paraziti, které zpùsobuje závadná voda èi kontamino-
vaná potrava, a v neposlední øadì AIDS. V porodnici se za pùl roku narodilo 146 zdra-
vých miminek vèetnì prvních dvojèat � holèièek Babirye a Nakato.

Stavba a provoz nemocnice jsou financovány z velké èásti z prostøedkù získaných od jed-
notlivých dárcù ADCH Praha. My jsme spolu s Divokými husami za tìch 5 let pøispìli na
tento projekt celkem ji� èástkou 43 710 Kè. Vìøíme, �e ná� pøíspìvek pomohl dobré vìci.

Vladimír Zikmund

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

BOHOSLU�BY O SVÁTCÍCH
nedìle 16. 12. 9.00 � 3. adventní nedìle
nedìle 16. 12. 15.00 � dìtská vánoèní slavnost
nedìle 23. 12. 9.00 � 4. adventní nedìle
pondìlí 24. 12. 15.00 � vánoèní rozjímání

na �tìdrý den
úterý 25. 12. 9.00 � Bo�í hod vánoèní,

vysluhování veèeøe Pánì
nedìle 30. 12. 9.00 � nedìle
pondìlí 31. 12. 9.00 � Starý rok
úterý 1. 1. 9.00 � Nový rok,

vysluhování veèeøe Pánì

Farní sbor ČCE, Netušilova 26,
614 00 Brno-Husovice

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

tel.: 545 212 420,
číslo účtu: 1341673339/0800

Bratislavský chlapèenský sbor


