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èlenùm a pøátelùm èeskobratrského evangelického sboru 

v Brnì-Husovicích, Netušilova 26

Promluvit veřejně, pozvednout svůj hlas, to vyžaduje přinejmenším občanskou stateč-
nost. Ozvat se, něco zastávat, něco hlásat, nebývá jednoduché, a mnoho je těch, kteří 
raději mlčí, nepromlouvají, k ničemu se nevyjadřují. Takové mlčení, taková neochota 
projevit svůj názor, bývá často nejenom projevem malé odvahy, ale také příznakem 
rezignace. Nebudu nic říkat, nebudu se do ničeho plést, na mně stejně nezáleží, tak 
co bych si dělal problémy. Člověk nevěří, že jeho hlas něco zmůže, že promluvit na 
veřejnosti má smysl. Nebezpečí takové rezignovanosti, takové nevěry je tu stále.

Apoštol Pavel však píše jednoznačně – my věříme, a proto také mluvíme. Patří to 
nějak základně k víře, že má být vyznávána, formulována do slov. Je to znakem, pro-
jevem víry, že člověk zastává veřejně nějaká stanoviska a nebojí se veřejně promlu-
vit, třebas i proti bezpráví a křivdám. Věříme, a proto mluvíme, zvěstujeme, svědčí-
me, zkrátka nemlčíme a nezamlčujeme. Apoštol tady cituje už Žalm 116., uvěřil jsem, 
a proto také mluvím – týká se to tedy jak jednotlivců, tak i celého společenství. Tak 
jako jednotlivý křesťan nemůže zamlčet jméno Ježíše Krista, tak ani církev jako spo-
lečenství nemůže mlčet, nýbrž má zvěstovat evangelium odvážně a veřejně.

Jak toho dosáhnout, jak se toho odvážit?
Síla, která nás k mluvení uschopňuje, zdroj odvahy zastávat stanoviska evange-

lia, je zcela základní: je to vzkříšení Pána Ježíše Krista. Vzkříšení jakožto otevření no-
vého věku, nových rozměrů života, kde už nevítězí jen zákonitosti mediálního světa, 
mechanismy PR agentur či fenomén žurnalistické likvidace, kde nevítězí lidský ne-
vděk a lidská závist, lidské nepřátelství, nýbrž kde vítězí boží láska, pokoj a mír. Prá-
vě proto, že v Kristově vzkříšení jsou zákonitosti tohoto světa zrelativizovány, prá-
vě proto, že i ta zákonitost nejtíživější, totiž sama smrt, je přemožena, právě proto 
víra znamená nemlčet, ale mluvit. Má to smysl zvěstovat evangelium, má to cenu za-
stávat stanoviska, hájit pravdu, je dobře pozvednout hlas proti zlovolnosti, je dobře 
Boha chválit a člověka potěšovat.

začátek velikonočního kázání

Zpráva o životě sboru za rok 
2009

V roce 2009 se konaly bohoslužby 
v Husovicích 58× s průměrnou účastí 
69 a v Maloměřicích (v Domě důstoj-
ného stáří) 12× s průměrnou účastí 17. 
Jsme rádi, že při křtu v Maloměřicích se 
našich bohoslužeb zúčastnil i president 
Václav Havel s manželkou Dagmar. Bib-
lické hodiny se konaly 34× s účastí 8, ne-
dělní škola 27× s prům. účastí 12, schůz-
ky mládeže 35× účast 11, konfi rmandů 
chodí 6, schůzky dětí v týdnu 33× 9. Měli 
jsme 5 křtů, 1 pohřeb a 26 svateb.

Pořádali jsme i nadále Hudební ne-
špory v Červeném kostele (se sborem 
Brno I), konaly se 6× s účastí cca 185. 
Desetkrát se konala bohoslužba v klubu 
Desert, prům. účast cca 90 lidí. V loň-
ském roce proběhl už desátý  ročník fes-
tivalu Husovický dvorek, scházel se také 
Debatní kroužek a dvakrát i Hudební 
klub. Mládež podnikala nejrůznější akce 
a také střední generace se několikrát se-
šla při grilování na farní zahradě.

V létě se konal letní tábor pro děti, vo-
dácký tábor pro děti, vodácký tábor mlá-
deže a rodinná rekreace.

Je dobře, že život sboru je poměrně 
pestrý, ale nezapomínejme, že zákla-
dem jsou nedělní bohoslužby. Z nich se 
všechno odvíjí – jak říká apoštol: Neza-

nedbávejte společná shromáždění.

Štěpán Hájek

Farní sbor ČCE,

Netušilova 26, 614 00 Brno-Husovice 

web: http://www.ccehusovice.cz 

e-mail: ccehusovice@volny.cz, 

tel.: 545 212 420

číslo účtu: 1341673339/0800



Bohoslužby o svátcích

Zelený čtvrtek 1. 4. v 18 hod – čtení Pašijí

Velký pátek 2. 4. v 18 hod – bohoslužby s vysluhováním večeře Páně

Boží hod velikonoční 4. 4. v 9 hod – bohoslužby s vysluhováním večeře 

Páně

Další ročník Husovického dvorku
Letos už pojedenácté se odehraje v dubnu a květnu divadelní festival Husovický 

dvorek. Program v tuto chvíli nemůžeme zveřejnit zcela přesný, někteří účinkující 
ještě nepotvrdili termíny, ale už teď je jisté, že v neděli 18. dubna vystoupí Víťa Marčík 
s pohádkou Šípková Růženka. Na Husovickém dvorku bude hrát již potřetí, vždycky 
se na něj velmi těšíme, protože jeho divadlo je vtipné, veselé a lidské, v podstatě i křes-
ťanské. V neděli 23. května vystoupí divadlo DNO, což je aktivita herce a reži séra Ji-
řího Jelínka. Ten naopak bude na Dvorku vůbec poprvé. Usilovali jsme také o divadlo 
Polárka, které u nás vloni hrálo s velkým úspěchem Bitvu u Lipan, ale bohužel všech-
na jejich představení jsou tak náročná na prostor a další podmínky, že jsme nakonec 
jejich účast museli oželet. Dalšími účinkujícími by měli být herci di vadla Facka a dvě 
herečky z Divadla Husa na Provázku pod názvem Teta Husa na neděli. Tady ovšem 
musím v tuto chvíli uvést oblíbené – změna programu vyhrazena.

Husovický sbor se letos také připojuje k Noci kostelů, a proto součástí Husovic-
kého dvorku bude i klaunérie Bilbo Compagnie v pátek 28. května večer. Jiří Bilbo 
Reidinger a Sylvie Krobová nás pobaví dvakrát po půlhodině, v 18.45 a 20.45. Pro-
gram Noci kostelů v Husovicích můžete najít na www.nockostelu.cz a program Hu-
sovického dvorku na www.ccehusovice.cz.

Štěpán Hájek

PROGRAM JARNÍCH HUDEBNÍCH NEŠPOR,

které společně organizujeme se sborem Brno I v Červeném kostele. 
Začátek je vždy v 19.30

11. 4. MORAVSKÝ KOMORNÍ ORCHESTR
biblické zamyšlení Jiří Gruber
vybírá se na Diakonii ČCE, středisko Betlém v Kloboukách u Brna

2. 5. DÓMSKÝ KOMORNÍ SBOR
biblické zamyšlení Štěpán Hájek
vybírá se na o. s. Gabriela – Hospic sv. Alžběty v Brně

6. 6. BRNO BRASS INSTRUMENTS
biblické zamyšlení Olga Tydlitátová
vybírá se na o.s. Handicap klub Brno (Klub přátel červenobílé hole)

Přijďte! Program Vás určitě potěší a navíc pomůžete dobrovolným vstupným dobré 
věci.

Vzpomínka na bratra Jindřicha 
Kučeru

Dne 15. března zemřel ve věku 85 let 
člen našeho sboru, MUDr. Jindřich Ku-
čera. Již v době, kdy jsem se téměř před 
třiceti roky přistěhoval do Brna a začal 
navštěvovat husovický sbor, jsem ho 
poznal jako věrného vyznavače Kristo-
va evangelia a člověka, který pomoc dru-
hým bral jako své poslání. I za minulého 
režimu patřil k pravidelným návštěvní-
kům bohoslužeb a biblických hodin. Jako 
presbyter, i později, když přenechal tuto 
roli mladším, měl zájem o sbor. Myslím, 
že měl ale také starost o jeho budoucnost 
v době, kdy nás ubývalo. Proto ho musel 
těšit nárůst zájmu o náš sbor v posled-
ních letech. Jeho místo při bohoslužbách 
dnes obsazují další a další nově přícho-
zí. Na bratra Kučeru však budeme ještě 
dlouho vděčně vzpomínat.

Vladimír Zikmund

Opět trochu o penězích
Možná, že ne všichni víme dost o tom, 

jak si dnes naše církev stojí fi nančně 
a jak moc je závislá na státu a co případ-
ně pro větší nezávislost můžeme udělat 
my sami. Tak tedy pár informací. Přibliž-
ně ze dvou třetin se naše církev fi nancu-
je z vlastních zdrojů. Pouze jednu třetinu 
tvoří státní dotace, která je z větší části 
účelově vázána na mzdy kazatelů. Pře-
vážná část vlastních fi nančních prostřed-
ků na provoz církve je získávána od čle-
nů církve ze sbírek, darů a saláru. Takže, 
na nás záleží, co nového můžeme posta-
vit nebo opravit, ale také jak si můžeme 
zařídit modlitebnu či kancelář. Připomí-
nám, že bychom měli podle našich řádů 
přispívat na salár částkou odpovídající 
5 % z celkových čistých ročních příjmů. 
Konáme také účelové sbírky, které jsou 
určeny například Diakonii ČCE, na po-
moc postiženým po různých katastro-
fách, na stavební účely prostřednictvím 
Jeronýmovy jednoty apod.

Pro Vás, kteří jste zvyklí platit salár 
nebo dar na Jeronýmovu jednotu poštou, 
přikládáme k dopisu složenku. Protože 
dar lze poskytnout na různé účely, uveď-
te pro jejich rozlišení při platbě správný 
specifi cký symbol:

1 – dar sboru
5 – Jeronýmova jednota (stavební 

akce církve)
7 – Fond manželů Bohatcových (sta-

vební akce sboru)
bez udání specifi cké symbolu – salár
Děkujeme všem, kteří sbor a naší cír-

kev fi nančně podporujete.
Vladimír Zikmund

Setkání kurátorů a kurátorek seniorátu
V lednu byl náš sbor již podruhé hostitelem setkání kurátorů a kurátorek sborů 

brněnského seniorátu. Vždy to mělo svůj vzdělávací i pracovní program. Letos byl 
hostem Vladimír Buzek z Horního sboru na Vsetíně, který hovořil o svých zkušenos-
tech kurátora v jeho současném sboru a v Praze na Vinohradech, kam patřil dřív, než 
se přestěhoval na Valašsko. Jeho povídání jistě bylo zajímavým zdrojem informací 
i inspirací pro ty, kteří s touto funkcí nemají ještě tolik praktických zkušeností. Dů-
ležitým bodem programu bylo tentokrát setkání s novým seniorem Jiřím Gruberem, 
který představil některé novinky z činnosti seniorátního výboru.

Vladimír Zikmund


