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Vìøíme, a proto také mluvíme. V�dy� víme, �e ten, kdo vzkøísil Pána Je�í�e, také nás
s Je�í�em vzkøísí a postaví pøed svou tváø spolu s vámi. Vzkøí�ení Pána Je�í�e, to ote-
vøení nového rozmìru �ivota, vítìzství nad smrtí, to je síla, která zahrne i nás, která
dává nadìji i nám, ka�dému jednotlivci, a zve nás v�echny k nové, bo�í budoucnosti.
Smìøujeme pøed bo�í tváø. To je trochu zvlá�tní, spí� starozákonní vyjádøení, které
chce vyjádøit bo�í pøítomnost, která je pøed námi, která je budoucí.

Vzkøí�ení Pána Je�í�e Krista je tedy nìco, z èeho mù�eme a máme vycházet, co
nás ú�asnì posiluje, co nás staví na pevný základ nadìje, která je vpodstatì neznièi-
telná. �e v Kristu zvítìzil �ivot nad smrtí, to vám nikdo nemù�e vzít. Toho se dr�te,
to je cesta k Bohu, a zároveò i cesta odvahy mezi lidmi. Kdo vìøí, �e �ivot vítìzí
v Kristu i pro mì, ten pak pøekonává strach a nebojí se veøejnì svìdèit o bo�í lásce
v tomto rozporuplném svìtì.

Ale abychom si rozumìli � to neznamená, �e ka�dý køes�an se nutnì musí stát
táborovým øeèníkem, kazatelem èi novináøem, básníkem èi zpìvákem, nebo �e
aspoò musí své názory presentovat na internetu. Ne, nejde ani o profesi, ani o �ur-
nalistickou zruènost, jde o pravé slovo v pravý èas, o slovo pravdy a nadìje, právì
v té situaci, do ní� vy jste postaveni, právì mezi lidmi, s nimi� vy �ijete. Vìøit ve
vzkøí�ení znamená svìdèit o bo�í lásce, milovat pravdu, promlouvat proti bezpráví
a pøiná�et lidem nadìji.

To v�echno je kvùli vám, uzavírá apo�tol, aby se milost ve mnohých hojnì rozmáha-
la a tak pøibývalo i díkù k slávì bo�í. Aby se milost ve mnohých hojnì rozmáhala. To
je tedy úèel, to je nakonec smysl bo�ího díla s èlovìkem, smysl pøekonání smrti: aby
se v lidech �íøila milost. Ne jen mravnost. Ne jen slu�nost. Ne jen vzdìlání. Ne jen
dobrá povìst. Nýbr� milost. Milost a díkùvzdání.

My máme poøád tendenci pøedstavovat si vzkøí�ení nìjak záhrobnì, a� jednou, a�
po smrti. Je to sice pochopitelné, ale o to ve víøe ani tolik nejde; na tom, jak a co bude
po smrti, stejnì nic nevykoumáme. Písmo takhle nespekuluje, mnohem dùle�itìj�í
téma je, co znamená vzkøí�ení v na�em �ivotì. Proto se ten pøíbìh vypráví, proto
tuhle víru vyznáváme. A vidíme zøetelnì � jde o milost. A u� teï! Pán Je�í� byl vzkøí-
�en a my také spolu s ním budeme vzkøí�eni, aby se milost ve mnohých rozmáhala
a tak pøibývalo i díkù k slávì bo�í. Vítìzství �ivota nad smrtí má vyústit v milo-
srdenství a díkùvzdání.

Z loòského kázání na velikonoèní nedìli

Zpráva o životě sboru za rok 2007

Novými èleny sboru se stali Richard Draè-
ka a man�elé Mirka a David Grossovi. Po-
køtìni byli Anabel Bakala, Kry�tof Rybni-
káø, Petr Koneèný, Samuel Thál, Filip
Ra�ka a Julie Anna Grossová.

Církevní pohøby byly tøi � Vìra Pro-
cházková, Ludmila ��astná a Ludmila
Hajnová.

Oddáni byli Amadou Diallo a Petra �i-
ková, Pøemysl Makovièka a Helena Zema-
nová, Václav Hrachovina a Eva Dohnalo-
vá, Jiøí Zeman a Markéta Václavíková,
Marek Pìta a Petra Bihuncová, Ondøej
Vodièka a Petra Matú�ù, Bohuslav Bro�a
a Lenka Rásochová, Jakub Sommer a Jana
Stryková, Tomá� Joanidis a Marta Thálo-
vá, Jiøí �upa a Jana Raèovská, Jan Kaplic-
ký a Eli�ka Fuchsová, Tomá� Smejkal
a Andrea Flachsová, Jan Uttendorfský
a Kateøina Kudelová.

Bohoslu�by se konaly 59× s prùmìr-
nou úèastí 66, biblické hodiny 35× 8, ne-
dìlní �kola 28× 8, schùzky mláde�e 33× 7,
schùzky dìtí 33× 5. V prvním pololetí cho-
dilo velmi málo dìtí, v druhém se situace
pøece jen zlep�ila. Konfirmováno bylo
5 konfirmandù Eli�ka a Libor Procházko-
vi, Samuel Thál, Timá� Cimr a Vojtìch
Koneèný. Støední generace se scházela ke
grilování na zahradì èi výletùm do pøí-
rody.

Pokraèovaly dále na�e mimoøádné akti-
vity � ne�pory v Èerveném kostele, které
poøádáme se sborem Brno I, bohoslu�by
v Domì dùstojného stáøí v Malomìøicích
jednou mìsíènì, festival Husovický dvo-
rek, bohoslu�by v klubu Desert jednou
mìsíènì, filmový klub, hudební klub, byl
zalo�en ètenáøský klub. Mláde� pod vede-
ním Michala Hadlaèe pøedvedla divadelní
vystoupení na Kirchentagu v Kolínì nad
Rýnem a v èervnu se chystá dal�í vystou-
pení na støedoevropském setkání církví
v Bratislavì. Fungují webové stránky sbo-
ru, opakovanì oznaèované jako jedny
z nejlep�ích v církvi. Za jejich údr�bu dì-
kujeme Michalu Hadlaèovi.

Chci podìkovat vám v�em, kteøí vì-
nujete sboru svùj èas, zejména presbyte-
rùm, uèitelkám nedìlní �koly, varhaní-
kùm a dal�ím. Pøeji sboru, aby s novým
star�ovstvem dále vzkvétal a byl místem
dobrých setkání kolem bo�ího slova.

�tìpán Hájek

Z loòského roèníku festivalu Husovický dvorek



Zpráva kurátora o činnosti staršovstva v období 2002–2008

Bratøi a sestry, milí pøátelé
dovolte mi øíci nìkolik slov za star�ovstvo, kterému dne�ním dnem konèí funkèní

období.
Pøednì dìkuji je�tì jednou za dùvìru, kterou jste nám pøed �esti lety dali a za podporu

i spolupráci bìhem celého období, ale i za mnohé podnìty, kterými jsme se zabývali.
Dìkuji také v�em èlenùm a náhradníkùm star�ovstva za aktivní pøístup a èas, který sboru
vìnovali.

Devítièlenné star�ovstvo pracovalo celé období v celkem stabilním slo�ení, jen v mi-
nulém roce rezignoval Zdenìk Pavlík a na jeho místo nastoupila první náhradnice He-
lena Patrová.

V celém období slou�il jako faráø sboru �tìpán Hájek. V období 2002 a� 2003 u nás
byl na jáhenské praxi Pavel Èmelík, který od té doby slou�í jako jáhen v Horním sboru na
Vsetínì a v letech 2006 a� 2007 na vikariátu Martina Kadlecová, nyní faráøka ve sboru
v Silùvkách.

Jak sbor �il?
Ve sboru jsou pravidelné schùzky dìtí, mláde�e a biblické hodiny pro dospìlé. Velkou

úèast si dr�í nedìlní bohoslu�by (v roce 1996 byl prùmìr 32, v roce 2002: 61 a od té doby
prùmìrná úèast neklesla pod 62 (v roce 2007: 66).

Pro sbírání darù urèených na stavební práce byl zalo�en a vyu�íván Fond man�elù
Bohatcových.

Sbor pokraèoval pøedev�ím díky bratru faráøi v mnohých aktivitách, které si ji� zís-
kaly své náv�tìvníky:

� Husovické dvorky
� Hudební ne�pory v Èerveném kostele, které organizujeme spolu se sborem Brno I
� Bohoslu�by v klubu Desert
� Filmový a Hudební klub ve srubu
Zvykli jsme si na pravidelný mláde�nický doprovod písní pøi bohoslu�bách.
Byly roz�íøeny letní prázdninové akce. Pùvodní tábory pro dìti a mláde� se rozrostly

o sjí�dìní èeských øek a na táboøi�ti je organizována i rekreace pro rodiny s dìtmi.
Úèastníme se i práce v rámci seniorátu. Bratr faráø pracuje v seniorátním odboru pro

práci s dìtmi, ve kterém organizuje seniorátní rodinné nedìle a letní tábory, bratr Kli-
mek pracuje v seniorátním pøedsednictvu Jeronýmovy jednoty a já jsem v tomto voleb-
ním období seniorátním kurátorem a pøedsedou seniorátního odboru pro práci s laiky.
Máme uzavøenou smlouvu o spolupráci s brnìnským støediskem Diakonie, kde v dozorèí
radì jsou dva na�i zástupci (br. Klimek a já).

Co se v�echno zmìnilo kolem nás?
Star�ovstvo bylo od zaèátku funkèního období postaveno pøed zásadní rozhodování,

co s nevyhovujícím shroma�ïovacím prostorem � modlitebnou i klubovnou pro dìti
a mláde�. A myslím si, �e se s tím docela dobøe vypoøádalo.

� Modlitebna � tady je to vidìt nejlépe. Byla provedena zásadní stavební rekonstruk-
ce vèetnì osvìtlení a topení. Pøesto, �e stavební práce byly provádìny stavební firmou,
mnoho práce zde bylo odvedeno i brigádnicky èleny sboru. Za to v�em patøí dík.

� Dal�í velká stavební akce spojená s mno�stvím práce dobrovolníkù byla realizová-
na pøi výstavbì srubu a celkové rekultivaci zahrady.

Pøed novým star�ovstvem ale mnohé zùstává, napøíklad:
� oprava fasády do ulice vèetnì vstupních vrat (je to také na�e vizitka!)
� pøi nárùstu poètu úèastníkù na�ich shromá�dìní je nedostateèné jedno WC
Na závìr bych je�tì jednou rád podìkoval v�em èlenùm star�ovstva, nyní zvlá�tì tìm,

kteøí ji� dál nekandidují: bratru Dusovi, který ve star�ovstvu preciznì vykonával funkci
pokladníka dlouhých 34 rokù!!!! A dále sestøe Dadákové, která nás zastupovala v re-
dakèní radì èasopisu Setkávání a pøi organizování hudebních ne�porù, i Zdenkovi Pav-
líkovi, který mimo jiné provádìl drobnou údr�bu sborového majetku.

Vladimír Zikmund

Výlet na velikonoční pondělí

Sraz v pondìlí 24. 3. v 8.15 na nádra�í
v Královì Poli. Z Nedvìdice pùjdeme do
Chlébského údolí, které men�í chodci mo-
hou obejít a vrátit se stejnou cestou zpìt �
trasa do 10km. Zdatnìj�í budou pokra-
èovat pøes Køí�ovice, kde bude velmi prav-
dìpodobnì je�tì zavøená GALERIE
Z RUKY, do Doubravníka na pøímý vlak
v 16.57 hod � trasa cca 18 km. Bude dob-
ré mít obutí do mokra a jídlo i pití na celou
cestu. Pøipravte se také na nevyzpytatelné
poèasí, u� se nám stalo, �e po sluneèném
ránu v Brnì bledule bìhem cesty zapadly
snìhem.

Hana Cimrová

Nové staršovstvo

Sborové shromá�dìní v nedìli 9. 3.
2008 volilo nové star�ovstvo. Byli zvo-
leni: Ivan Cimr, Má�a Kalusová, Jaro-
mír Klimek, Petr Konvalinka, Michal
Hadlaè, Jiøí Sedlák, Mirka �idlová, De-
bora Thálová a Vladimír Zikmund,
jako náhradníci Jaroslav Vrubel, Vladi-
mír Hauser a Milan Smetana. Ve schù-
zi star�ovstva 13. 3. byl za kurátora
zvolen Vladimír Zikmund, za místoku-
rátora Jaromír Klimek, za hospodáøe
Jiøí Sedlák. Novou pokladní sboru se
stala Denisa Klimková. V�em zvole-
ným gratulujeme a pøejeme jim hodnì
radosti ze spoleèeného díla.

S ú�asem stojíme nad orchidejí,
pøivoníme k rù�i,
obdivujeme køehkou krásu vzácných kvìtù.
V�ak mráz èi smr��
èarovnou nádheru mìní v cáry.
A zatím na zdusaném trávníku u cesty
plném výkalù
zvedají sedmikrásky
�lutobílé hlavièky ke slunci
a tì�í kolemjdoucí.
Jsou skromné, vytrvalé,
staèí náprstek pùdy
a za u�lápnutý kvítek
vyrazí øádka nových.
Tak jako nepochopená láska
neutone v bezduchém davu
slepých a agresivních� tìch úspì�ných�
Ale jde svìtem dál,
za�ehává jiskérky
od srdce k srdci
a dává nadìji.

Mirka �idlová

Bohoslužby o svátcích
20. 3. zelen˝ Ëtvrtek v 18 hod ñ ËtenÌ paöijÌ
21. 3. velk˝ p·tek v 18 hod ñ bohosluûby s vysluhov·nÌm veËe¯e P·nÏ
23. 3. velikonoËnÌ nedÏle v 9 hod ñ bohosluûby s vysluhov·nÌm veËe¯e

P·nÏ
SrdeËnÏ zveme!


