
HUSOVICKÉ LISTY 2007 / č. 1
členům a přátelům českobratrského evangelického sboru

v Brně−Husovicích, Netušilova 26

Vá�ení pøátelé, bratøi a sestry,
pøejeme Vám po�ehnané velikonoèní svátky. Evangelium o záchranì èlovìka v Je-
�í�i Kristu a� je nám v�em radostí i oporou, poselství o ukøi�ovaném a vzkøí�eném
a� nás inspiruje k dobrému zpùsobu �ivota, navzdory v�em tì�kostem. Uprostøed
rozmanitých úkolù, kterých je ná� �ivot plný, jsou velikonoce výbornou pøíle�i-
tostí spoèinout a rozjímat. Také proto Vás zveme k na�im bohoslu�bám, kde mù-
�eme Pánu Bohu projevit svou vdìènost a spoleènì ho chválit.

V�e dobré pøejí
za star�ovstvo husovického sboru ÈCE

faráø �tìpán Hájek a kurátor Vladimír Zikmund

Bohoslužby o velikonocích
nedÏle 1. 4. v 9 hod

kvÏtn· nedÏle, bohosluûby s programem pro dÏti

Ëtvrtek 5. 4. v 18 hod
ËtenÌ paöijÌ

p·tek 6. 4. v 18 hod
velk˝ p·tek, bohosluûby s vysluhov·nÌm veËe¯e P·nÏ

nedÏle 8. 4. v 9 hod
boûÌ hod velikonoËnÌ, bohosluûby s vysluhov·nÌm veËe¯e P·nÏ

nedÏle 8. 4. v 18 hod
bohosluûby v klubu Desert, Rooseveltova 11

Na velikonoËnÌ pondÏlÌ se bohosluûby v naöem sboru nekonajÌ, ˙Ëastnit
se lze ve sboru Brno†II, Lidick· 79, v 9 hod.

Ná� nebeský otèe,

dìkujeme ti, �e se mù�eme spoleènì
a beze strachu ka�dou nedìli scházet,
spoleènì zpívat, spoleènì rozjímat
nad tvým slovem, spoleènì � alespoò
hodinu � �ít s Kristem a myslet na
svého Boha.

Nehleï, Otèe, na na�e viny, na na�e
ka�dodenní prohrané bitvy s na�í
pýchou, poku�ením a sobectvím.
Ka�dý sám za sebe ti je ve svých
modlitbách pøedkládáme.

Pro tvé milosrdenství a jménem tvého
syna tì spoleènì prosíme, posilni
v nás lásku, víru a nadìji, a� i skrze
nás � oèi�tìné høí�né � proudí do
na�eho okolí, tam, kde jsi nás
postavil.

Prosíme tì o po�ehnání pro ná� sbor.
Aby pøibývalo tìch, kteøí uvìøí �jako
malé dìti� a aby ná� sbor mláde�
neopou�tìla, aby v nich tvùj tichý hlas
nebyl pøehlu�en tím, co nabízí svìt
a aby zaseté semínko hledání klíèilo
a nebylo udu�eno.

Prosíme a pøimlouváme se za ty, kteøí
tì neznají, kteøí tì nehledají. Dej se
jim poznat, najdi si je jak zatoulané
oveèky.

Prosíme a pøimlouváme se
o moudrost a tvé vedení pro ty, kteøí
nám budou vládnout.

Dìkujeme ti, Otèe, �e je nám je�tì
stále dáván èas, èas milosti. Tak se
radujeme a spoleènì v Duchu svatém
k tobì voláme:

�Otèe ná�, �

modlitba Heleny Patrové
pøi nedìlních bohoslu�bách

Z loòského roèníku festivalu Husovický dvorek



Beseda o našem sboru
V den nechvalnì známého výroèí
25. února jsme absolvovali pravidelné
sborové shromá�dìní a nìkteøí úèast-
níci se pak v brzkém odpoledni se�li
k besedì u kávy a èaje v oèekávání bøit-
ké diskuse o souèasnosti a budouc-
nosti husovických evangelíkù. Besedì
pøedcházela anketa, vyhlá�ená pøi
shromá�dìní a na webových strán-
kách, která vyzývala v�echny zájemce,
aby se v dotazníku pokusili definovat
silné a slabé stránky husovického sbo-
ru a také popsat pøíle�itosti a pøípad-
ná ohro�ení jeho dal�ího rozvoje.

Vzhledem k tomu, �e se nìkolik vy-
plnìných dotazníkù se pøed besedou
pøece jenom objevilo, bylo mo�né je-
jich obsah rychle pøepsat do poèítaèe,
tak�e následná beseda dostala pevný
rámec, ve kterém se diskutující po-
stupnì zabývali v�emi podnìty z do-
tazníkù vyplynuv�ími.

Pokusme se tedy v první fázi podí-
vat na silné stránky sboru, které mù-
�eme shrnout do tìchto blokù:

� Roste náv�tìvnost nedìlních bo-
hoslu�eb, úèastní se jich i øada tìch,
co nejsou èleny sboru nebo jsou
z jiných církví. To svìdèí o kvalitì bo-
hoslu�eb, èemu� napomáhají dobrá
kázání i èastý doprovod písní mláde�-
nickou kapelou.

� Máme schopného faráøe, který se
sna�í �ivot sboru i duchovní pùsobení
obohacovat rùznými akcemi spojený-
mi s kulturou jako jsou Dvorky nebo
bohoslu�by s kapelou a hostem v klu-
bu Desert. Faráø se dobøe pohybuje
i v prostøedí internetu, viz jeho èlánky
v blogu na serveru Lidových novin.

� Sbor má vybudované dùstojné zá-
zemí pro své èinnosti � modlitebna,
srub, zahrada � velmi cenìn je koutek
s venkovním grilem, který se stal mís-
tem vskutku neformálních setkávání.

� Sbor je ekonomicky sobìstaèný
(i pøes nedávné velké investice se daøí
splácet pùjèky, platit povinné odvody
a je dostatek prostøedkù na provoz
sboru).

� O �ivotì sboru se mù�e veøejnost
doèíst na webových stránkách, které
jsou svým pojetím i aktuálností v kon-
kurenci jiných sborových stránek zce-
la ojedinìlé.

� Sbor disponuje pomìrnì velkým
poètem aktivních èlenù, projevuje se

v nìm silný duch pospolitosti, který
v�ak není na úkor svobody jeho èlenù.

Abychom se ov�em jenom nechváli-
li, je nutné se podívat i na na�e slabé
stránky:

� I pøes nìkolik pokusù se nepodaøi-
lo zalo�it a udr�et v èinnosti pìvecký
sbor.

� Chybí systematická práce se star�í
generací, není pøehled o nemocných
a nemohoucích èlenech sboru. Sou-
dr�nost sboru se neprojevuje dostateè-
nì v péèi o jeho staré a jinak potøebné
èleny.

� Sborový dùm (kostel) není nijak
výrazný a viditelný, fasáda potøebuje
rekonstrukci, je nutné sbor více zvidi-
telnit nejen jeho budovou, ale i dal�ími
èinnostmi a aktivitami.

� Projevuje se pokles úèasti na se-
tkáváních bìhem týdne. Pøesunem
vìt�iny Vøe��anù (men�ích dìtí) do
mláde�e, se nyní jejich schùzek úèast-
ní malý poèet dìtí (nová generace
ov�em rychle a v hojném poètu dorùs-
tá). I schùzky mláde�e èasto trpí ma-
lou úèastí, chybí generace vysoko�ko-
lákù. Rovnì� náv�tìvnost biblických
hodin stagnuje, èi dokonce klesá.

� Hygienické zaøízení svou kapaci-
tou nevyhovuje, je nutné plánovat jeho
roz�íøení.

� Pøi vìt�ím poètu náv�tìvníkù mod-
litebny se rychle vydýchává vzduch
a vìtrání není dobøe organizováno a je
technicky omezeno (nelze mít poøád
otevøené dveøe èi okna).

� Chybí pravidelné akce pro pøed-
�kolní dìti (jako byl ma�karní ples).

� Svoboda jednotlivcù se projevuje
v ni��í organizovanosti sborového �i-
vota, popø. v ni��í kázni dìtí apod.

� Je malý zájem o odbìr církevního
tisku, je nízká informovanost o dob-
rých èláncích.

Ov�em jsou zde také rùzné pøíle�i-
tosti, které mohou pomoci sboru uma-
zat slabé stránky a naopak dokonce
rozmno�it poèet stránek silných.

� Je mo�né víc zapojit do bohoslu-
�eb kapelu a tak zpívat vìt�í mno�ství
písní ze zpìvníku Svítá (a dokoupit víc
Dodatkù k evangelickému zpìvníku).

� Dá se vyu�ít existence obèanské-
ho sdru�ení Prothýmia, pøes které je
mo�né podávat projekty potøebné k zí-
skání grantù a dotací.

� Mù�eme zvý�it aktivitu èlenù sbo-
ru a zaèít poøádat více akcí jak pro malé
dìti, tak i pro star�í generaci.

� Bohoslu�by by mohly být zpestøe-
ny vìt�ím zapojením laikù.

� Je tøeba udr�et a rozvinout aktivity
smìrem ven, víc spolupracovat s ven-
kovskými sbory, zvý�it úèast na celo-
církevních akcích.

� Chtìlo by to rozjet 2. etapu rekon-
strukce zamìøenou na opravu fasády
a na opravy a roz�íøení hygienického
zaøízení.

� Víc bychom mìli vyu�ít pátky a ne-
dìlní odpoledne, kdy je lep�í nálad
a klid na spoleèenské akce.

� Taky bychom mohli v�ichni cho-
dit víc do kostela.

Ale kdy� nebudeme nic èinit, èíhají
na sbor i rùzná ohro�ení, která mohou
naopak rozmno�it poèet stránek sla-
bých:

� Co kdyby ode�el ná� souèasný fa-
ráø?

� Jak by to vypadalo, kdyby by se
mláde� rozutekla do jiných sborù nebo
by pøestala chodit vùbec?

� Kdo by hrál pøi bohoslu�bách
k písním ze zpìvníku Svítá, kdyby ka-
pelu pøestalo bavit hrát o nedìlích?

� Kdo by se staral o èlánky a ak-
tuality na webových stránkách, kdyby
souèasný webmaster odpadl?

Nebudeme radìji malovat èerta na
zeï, a� se ka�dý nad mo�nými riziky
sám zamyslí, èasto je hranice mezi
úspìchem a pádem velmi ostrá, a nì-
kdy i malá pøíèina mù�e mít nedozír-
né následky. Nicménì po jednìch
nedávných bohoslu�bách mì napadlo
je�tì jedno riziko. Pokud budeme
je�tì aktivnìj�í, je�tì dokonalej�í, po-
kud nalákáme do kostela je�tì víc ná-
v�tìvníkù, pokud se narodí je�tì víc
dìtí, pokud budou bohoslu�by je�tì
atraktivnìj�í, pak nám u� na�e pøesta-
vìná modlitebna staèit nebude, a co
potom?

Tyto starosti jsou v�ak asi pøíjemnìj-
�í ne� úvahy, co dìlat s modlitebnou
prázdnou. A tak si do posledního roku
funkèního období tohoto star�ovstva
mù�eme pøát, aby se ohro�ení neko-
nala, aby se pøíle�itosti vyu�ily, sla-
bých stránek ubylo a silné se rozmno-
�ily.

Michal Hadlaè



Program osmého ročníku festivalu

Husovický dvorek:

nedìle 15. 4.

Pohádky s kní�kou a loutkami

Ateliér Výchovné dramatiky nesly�ících DiFa JAMU

nedìle 22. 4.

O Paleèkovi

divadlo Paravánek

nedìle 13. 5.

Kvak a �bluòk

Bilbo Compagnie

nedìle 20. 5.

Taneèní hodiny pro star�í a pokroèilé

divadlo Husa na provázku

Hudební nešpory v Červeném kostele

1. dubna

Bratislavský chlapèenský zbor

ká�e Jiøí Gruber

sbírka pro Diakonii Betlém Kloubouky

6. kvìtna

Pìvecký sbor MU Brno

ká�e �tìpán Hájek

sbírka pro Labyrint èi Klokánek

3. èervna

Èe�tí komorní sólisté

ká�e Olga Tydlitátová

sbírka pro hospic sv. Al�bìty

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



Zpráva o životě sboru za rok 2006

Jak jarní tání
odná�í ná� høích Tvá láska, Pane.
Pøeorává� na�e nitro
jak moudrý rolník pùdu
pro novou úrodu
a zaseje�.
Na nás zále�í,
jaká bude sklizeò.

Mirka �idlová

Poděkování
Dìkujeme v�em, kdo podporuje-
te finanènì ná� sbor. Díky Vám
úspì�nì splácíme v�echny dluhy,
které vznikly v minulých letech ze
stavebních akcí. Nezapomínáme
ani na �ir�í spoleèenství církve a na
potøebné kolem sebe.

Sborový výlet
na velikonoční pondělí
z Moravského Krumlova
do Ivanèic (pro malé a unavené
no�ièky jen do Rokytné).
Sraz 9. 4. 2007 v hale hlavního
nádra�í vpravo v 8,30 hod.

V roce 2006 byli pokøtìni: Zuzana
Klimková, Oliver Nádeníèek, Agáta
Mastná, Dominik Smetana, Barbora
Karásková, Eva Tálská a Antonie Roz-
boøilová.

Do sboru se pøehlásili ze sboru Brno
I man�elé Blanka a Zbynìk Rù�ièkovi.

Církevní sòatek uzavøeli Milo� �u-
bert a Lucia Kaèmárová, Petr Náde-
níèek a Kristina Mastná, Petr Pospí�il
a Zuzana Kurtinová, Pavel Ostrý a Pe-
tra Svatoòová, Jan Brettschneider
a Kateøina Loutocká, Karel Tvarù�ek
a Alice Bártová.

Církevní pohøby byly dva � zemøely
sestry Jarmila Luklová a Dobroslava
Øehulková.

V na�em pravidelném setkávání
sice mírnì stoupla prùmìrná úèast na
bohoslu�bách (64), ale jinak v�ude
klesla: jak na biblických hodinách (8),
tak na schùzkách mláde�e (7), v ne-
dìlní �kole (8) a zejména na schùz-
kách dìtí v týdnu (4).

Jsme momentálnì ve fázi, kdy po
silných konfirmaèních roènících nám
výraznì ubylo �kolních dìtí. Je hodnì
mláde�e, av�ak v�ichni pravidelnì ne-
chodí, jak by mohli. Schùzky Husovic-
kých vøe��anù v posledním roce �ivo-
øí, dìtí je málo a je�tì ne v�dy v�echny
pøijdou. Nadìjí je vy��í poèet dìtí
pøed�kolních.

Konfirmováni byli v loòském roce
4, v dal�ím roèníku je 5 konfirmandù.

Støední generace se se�la 5× s cel-
kem pìknou úèastí, ov�em jej tøeba
øíci, �e �lo o spoleèenství pøi grilování,
nikoli o vzdìlavatelný program.

Pokraèovaly bohoslu�by v Domì
dùstojného stáøí v Malomìøicích, kte-
ré 1× za mìsíc koná ná� sbor, chodí
tam 15�20 lidí.

Ve sboru pùsobí hudební skupina
mláde�e, loni se v�ak rozpadl pìvecký
sbor, a ani divadelní spolek nemìl

dlouhého trvání � i kdy� nyní obnovu-
je èinnost, proto�e se chystá na
vystoupení v èervnu na Kirchentagu
v Kolínì nad Rýnem.

Ve spolupráci se sborem Brno I
jsme pøipravili 6× hudební ne�pory
v Èerveném kostele. Ne�pory bývají
velmi dobøe nav�tìvované, a také sbír-
ky, které se tam konají na dobroèinný
úèel, pøiná�ejí u�itek.

Od øíjna je u nás ve sboru na roèním
vikariátì sestra Martina Kadlecová,
která se pøipravuje na slu�bu v Silùv-
kách.

V loòském roce se roz�íøila èinnost
sboru o tøi novinky � díky Ivanu Cim-
rovi vznikl Filmový klub, který se koná
jednou za mìsíc, a díky Janu �paèkovi
z hudebního ústavu FF MU zaèal Hu-
dební klub, který bude bývat tøikrát do
roka, v�dy v listopadu, lednu a bøeznu.

Výraznou novinkou jsou i bohoslu�-
by v klubu Desert, které navázaly na
døíve poøádané Bigbítové bohoslu�by
èi Bohoslu�by v jiném rytmu. Konají
se 1× za mìsíc a je o nì velký zájem,
nejen mezi èleny na�eho sboru. Poklá-
dám to za výrazný krok pøi zvìstování
evangelia nejen církvi, ale i veøejnosti.

V�echny na�e aktivity lze sledovat
na internetových stránkách sboru, za
jejich� údr�bu dìkujeme Michalu Ha-
dlaèovi.

Podìkovat je tøeba v�em vám, kteøí
sboru vìnujete svùj èas. Presbyterùm,
varhaníkùm, vám, kteøí chodíte na ná-
v�tìvy, rozná�íte dopisy atd. Zejména
bych chtìl letos zmínit sedm uèitelek
nedìlní �koly a sestry Ptáèkovou, Mar-
cínkovou a Evinichovou, které pravi-
delnì napomáhají hladkému chodu
brnìnské pastorálky.

Dìkuji také v�em, kteøí pøispíváte
na provoz sboru finanènì, bez vás by
to ne�lo.

�tìpán Hájek

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


