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èlenùm a pøátelùm èeskobratrského evangelického sboru 

v Brnì-Husovicích, Netušilova 26

Co dělají andělé?
1. Když zazněla radostná zvěst, že se narodil Spasitel a že znamením bude děťát-

ko položené do jeslí, hned, najednou, tu prostě byli. A hned tu bylo množství nebes-
kých zástupů. A to znamená, že když se zrodí Láska, Bůh v člověku, když se setká-
me s touto andělskou novinou, že láska, bezbranná jak dítě, zachraňuje svět, pak to 
není jen naší privátní záležitostí, jen otázka našich možností a dovedností či nějaké-
ho „náboženského založení“, nýbrž že se tu děje cosi, co souvisí se smyslem života 
vůbec, se smyslem všeho, co jest. Množství andělů znamená – tady se aktivizuje to 
nejlepší, co si lze v lidských dějinách představit, tady se objevuje cosi z tajemství ži-
vota, co je nanejvýš dobré, krásné a radostné. Možná s tím nemáme žádnou zkuše-
nost, možná si to neumíme představit, ale tak jako známe okamžiky vlastního štěs-
tí, okamžiky vlastní euforie, tak tady najednou nastává okamžik štěstí obsáhlejšího, 
štěstí, které nás přesahuje, okamžik euforie, která není naše, ale boží. Zrodila se lás-
ka, bezbranná jak dítě, která zachraňuje svět – a ten okamžik, kdy se s touto novinou 
člověk setká, zavlní se boží euforií, přítomností andělskou.

2. Čteme, že andělé chválili Boha. Nejen že se zde boží euforie zavlní, tajemně 
a mysteriózně, ale ona má také svou řeč, svůj obsah: Sláva na výsostech Bohu a na 
zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení. Slaví se zde tedy dobrá boží vůle vůči 
člověku, dobrý boží záměr s námi lidmi. Andělé se radují z boží lásky, která nabízí 
člověku pokoj. Andělé nemlčí, ale zvěstují, ano prozpěvují.

A mě při tom napadá, že to množství nebeských zástupů, množství andělské, není 
nutno chápat jenom kumulovaně, současně fyzicky vedle sebe, tady a teď, ale možná 
že se to dá pochopit i jinak, jako množina různých andělů -sólistů, co jich kdy bylo, 
v průběhu věků. To oni se před námi v takové chvíli vynoří! To oni tvoří jednotnou 
družinu nebeských rytířů! Když zazní zvěst o boží lásce k člověku, pak všechny tyto 
andělské typy, co jich kdy bylo, rojí se a jásají, neboť právě v Kristu je společný jme-
novatel vší andělskosti, kterou si jen lze představit. Všichni boží poslové, kteří kdy 
zazářili do našich životů, kteří se nám kdy stali anděly, ti volají: Sláva na výsostech 
Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení!

 3. Čteme, že andělé odešli. A to znamená – ta sváteční chvíle boží euforie, to je 
jen záchvěv, jen okamžik času příhodného, kdy se naplnil čas a nastala ta hodina. 
To není ještě napořád. Teď se to stalo, ale dál už je to zase na lidech. Láska se zrodila, 

Heliconius na vánočním stromku
V listopadu se mi naskytla příležitost na-

vštívit pracovně několik míst v Argentině 
a Brazílii. Pro nás Evropany je cesta na již-
ní polokouli docela velká exotika. V posled-
ních týdnech před adventem, kdy u nás vr-
cholí podzimní plískanice a často už napadne 
i trocha sněhu, to může být alespoň dobrá pří-
ležitost se trochu ohřát. Mě ale zajímalo, ved-
le mých pracovních povinností, jak se tam asi 
připravují na Vánoce. U nás tou dobou je člo-
věk vánoční výzdobou a agresivní reklamou 
neustále přesvědčován, že se blíží svátky darů 
a konzumu. Jak to tedy vypadá tam?

V Buenos Aires bych téměř nepoznal, že 
budou Vánoce. Svítí slunce, v ulicích a par-
cích modře kvetou jacarandy. To jsou stro-
my, které Jihoameričanům závidím, a kvůli 
kterým bych byl ochotný opět odsedět 14 ho-
din v letadle. Procházka parkem na Plaza de 
Mayo s těmito rozkvetlými stromy a kolem 
stojícími budovami metropolitní katedrály, 
prezidentského paláce Casa Rosada a his-
torickým Cabildem je pro mě nezapome-
nutelným zážitkem. A co teprve, když vi-
dím v korunách jacarand zelené papoušky! 
Ale Vánoce tady nic nepřipomíná. Trochu 
jiné to bylo v Brazílii, kam jsem se přesunul 
v druhé části cesty, to znamená i o týden blíž 
k svátkům. Tady bylo již občas vidět výzdobu 
na obchodních domech nebo v recepcích ho-
telů. Trochu mě ale nemile překvapily impor-
tované, pro tato místa dosti netypické moti-
vy. Například velké svítící sněhové vločky na 
stěnách jednoho supermarketu na obratníku 
Kozoroha, kde sníh mohou znát jen z fi lmu. 
Nebo barevnými skleněnými baňkami ozdo-
bený umělý smrček v recepci hotelu v Cara-
jás. Toto město totiž leží na okraji Amazon-
ských pralesů, ve kterých bychom také smrky 
asi hledali dost obtížně. Byl jsem dost zkla-
maný zdejší neoriginalitou. Že by dnes do-
morodci na Orinoku vyprávěli dětem, že jim 
dárky vozí Santa Klaus na saních?

Ale závěr cesty můj dojem přeci jen spra-
vil. Poslední den cesty v São Paulu čekám 



u recepce hotelu na taxík. Vtom přiletěl ba-
revný motýl a sedl si vedle mě na ozdobený 
vánoční strom. Na mě to docela zapůsobilo. 
Při pohledu na tohoto živého Helico nius mel-
pomene nanna na umělém stromku jsem si 
uvědomil, že i my si stavíme kulisy vánoc, na 
které jsme zvyklí, které se nám líbí, ale často 
jim něco schází. A tak Vám všem přeji, ať o le-
tošních Vánocích mezi všemi pozlátky také 
najdete něco, co Vás potěší. Něco, co Vám dá 
naději a sílu do dalších dnů.

Vladimír Zikmund

Bohoslužby o svátcích
neděle 20. 12.       v 9.00    – 4. adventní ne dě le, káže Martina Kadlecová
neděle 20. 12.    v 15.00    – Dětská vá noč ní slavnost
čtvrtek 24. 12.   v 15.00    – Štědrý den, vánoční roz jí ma ní
pátek 25. 12.          v 9.00    – Boží hod, vy slu ho vá ní ve če ře Páně
neděle 27. 12.       v 9.00    – nedělní bohoslužby
čtvrtek 31. 12.   v 15.00    – Starý rok
pátek 1 .1.               v 9.00    – Nový rok, vy slu ho vá ní ve če ře Páně
neděle 3. 1.             v 9.00    – rodinná neděle
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nabídka pokoje je dána, dějiny se zavlnily boží euforií, ale co bude dál, už je na pas-
týřích a všech ostatních, kteří zvěst andělů zaslechnou. Andělé se objevují, ale také 
odcházejí, mizí. To proto, abyste vy mohli jednat v jejich intencích, abyste vy sami 
mohli vzít jejich radost a nést ji tímto světem. Ano, abyste vy sami mohli být andě-
lé svým bližním.

Tak tedy – co dělají andělé?
Objevují se tam, kde se rodí láska, bezbranná, avšak zachraňující. Chválí Boha 

za to, že nabízí lidem pokoj. A odcházejí, abychom my sami svobodně a samostatně 
mohli boží lásku přijmout a předávat ji dál. Štěpán Hájek

Husovice s novou fasádou
„Nebudete mi to věřit, chodím sem přeci již to-

lik let, ale dneska jsem vchod do naší modlitebny 
přešla! Teprve u sousedů si říkám, že jsem již ně-
jak daleko a tak se otočím a jdu zpět.“ S těmito slo-
vy, nebo alespoň hodně podobnými, přišla na prv-
ní biblickou hodinu po prázdninách jedna sestra. 
Může se to zdát trochu jako nadsázka, ale i z vlastní 
zkušenosti vím, jak si snadno zvykáme na rozbité 
chodníky nebo otlučenou omítku kolem sebe. A tak 
i pro lidi chodící pravidelně kolem našeho sboro-
vého domu se pomalu stávalo naše zašlé průčelí 
s opadávajícími kusy římsy trochu smutnou sa-
mozřejmostí.

Staršovstvo sboru si toho bylo vědomo. Opravu 
fasády jsme plánovali hned, jak se trochu fi nančně 
vzpamatujeme po rozsáhlých úpravách modlitebny a stavbě srubu na zahradě. Ko-
nečně v letošním roce jsme se již v plné síle mohli s chutí pustit do realizace opravy. 
Právě vzhledem ke zmiňované naléhavosti z pohledu možného ohrožení lidí na chod-
níku jsme ani moc déle čekat nemohli. O návrhy řešení jsme požádali výtvarníka Mi-
livoje Husáka, který nám již navrhl vzhled interiéru modlitebny. Takže staršovstvu 
připadl jen úkol vybrat jeden z předložených 4 návrhů nového vzhledu fasády a roz-
hodnout, komu zadat vlastní realizaci. Při výběru fi rmy byly samozřejmě hlavními 
kritérii cena, termín a reference fi rmy. Museli jsme vycházet z rozpočtované částky 
a ještě doufat, že nám pomůže dar od Jeronýmovy jednoty. Časově jsme chtěli vše 
stihnout v létě, kdy je ve sboru menší provoz. Z toho důvodu jsme ani nemohli se za-
hájením prací čekat na výsledek jednání seniorátní schůze JJ, kde o přidělování darů 
bylo rozhodováno. Naštěstí byl pro nás výsledek pozitivní.

Několik milníků z průběhu stavebních prací:
5. června 2009 podpis smlouvy s fi rmou Markus – stavební práce, s. r. o.
11. června zahájení prací
14. června přiklepnutí 70 tisíc od JJ
11. srpna ukončení prací
1. září uhrazení poslední částky z celkové částky 252 929 Kč.
Výsledek je již dnes patrný. Při pohledu z ulice náš sborový dům získal pěkný ka-

bát, důstojný sboru evangelické církve. Grafi cké prvky na fasádě včetně desky s ná-
zvem sboru a již „historickým“ kalichem nad průjezdem vlastnoručně vyzdobil autor 
návrhu Milivoj Husák, kterému patří zasloužený dík našeho sboru. Další poděková-
ní patří samozřejmě všem, kteří se akce účastnili osobně i těm, kteří přispěli fi nanč-
ně. Popisovat provedení fasády není účelem tohoto článku. Zveme všechny zájemce 
o prohlídku do Husovic osobně. A to nejlépe v neděli dopoledne, ať si můžete pro-
hlédnout i interiér modlitebny při bohoslužbách, které začínají v 9.00.

Vladimír Zikmund

Světlo
Naši předkové načasovali nám hezky Vá-

noce na období zimního slunovratu, takže 
nejen svíčky adventního věnce, nýbrž i ce-
lá příroda připojuje se k prorockému vidě-
ní a podporuje vyznání, že tím pravým svět-
lem je Kristus, který přichází, který se rodí 
do našich temnot. A září nezničitelnou silou. 
Jak říká evangelista Jan – to světlo ve tmě sví-
tí a tma je nepohltila.

Proto jsou Vánoce tak radostné, proto je 
narození betlémského dítěte tak pozitivní, 
milou událostí: boží milost se rozzářila na-
plno a nelze ji už zastavit. Svítí nám do na-
šich dnů, osvěcuje naše životy.

Byli jste někdy v jeskyních? Aspoň hodin-
ku? A znáte ten pocit, když pak člověk z po-
temnělého prostoru, celý prokřehlý a mžou-
rající vstoupí do denního světla, hřejivého, 
přívětivého, jásavého? Teplo kostem a ra-
dost očím.

V 1. epištole Janově se píše: Vždyť se to sta-
lo skutečností – v něm i ve vás – že tma ustu-
puje a pravé světlo již svítí. Není to nádhera, 
není to úžasné, že my, jednotliví lidé, můžeme 
mít podíl na něčem tak zásadním? Co chce-
me v životě víc – než mít účast na tom, že tma 
ustupuje a pravé světlo již svítí? Naše činnost, 
naše práce, všechno to, čím žijeme a co dělá-
me pro druhé, může být takto vysoce oceně-
no, takto zlatým písmem zapsáno do kontex-
tu božího díla s člověkem. Dějiny se dějí, život 
pokračuje, lidstvo se vyvíjí. Lid chodící v tem-
nostech si bude nadále stěžovat, nadávat, bát 
se a vůbec celkově směřovat k zemi šeré smrti. 
Ale věřit, že tma ustupuje a pravé světlo již sví-
tí, to je úplně jiný životní program: činorodý, 
nadějný a požehnaný, navzdory těžkostem, 
navzdory smrtelnosti. Nad námi září boží slá-
va a boží Beránek je naším světlem!

Jak říká kniha Zjevení: Noci tam již nebude 
a nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo 
slunce, neboť Pán Bůh sám bude jejich světlem 
a budou s ním kralovat na věky věků.

V adventu přibývá světla, o Vánocích za-
září naplno. Z toho se můžeme radovat. Je 
to krásný začátek věcí příštích, ještě krásněj-
ších. Štěpán Hájek


