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Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil! Kde je, smrti, tvé vítězství? Kde je smrti tvá zbraň? 
(1K 15,54–55)

Ježíš byl popraven, ukřižován. Jak jsme si připomněli v pátek, žádný překvapivý zásah ne-
přišel, nic zvláštního se nestalo – smrt znovu prokázala svou moc, zafungovala naprosto 
normálně, tak jako u každého jiného člověka. Ježíš zemřel a byl mrtev.

Je celkem logické, že jeho nejbližší, učedníci, byli tím otřeseni, zarmouceni a zastra-
šeni. Co si počít? Násilí opět zvítězilo nad láskou. I tento – tak nadějně rozehraný – pří-
běh skončil neúspěchem. Byl Ježíš podvodník? Myslel to možná dobře… ale očekávaným 
Mesiášem evidentně nebyl. Zemřel a je mrtev.

A přece již velmi brzy po Ježíšově smrti prožívají učedníci zvláštní proměnu. Ta tam je 
jejich ustrašenost a skleslost, pryč je jejich zármutek, pryč je nejistota. Najednou vyzná-
vají, že Ježíš je Mesiáš, Kristus, najednou káží, zvěstují, nasazují vlastní život, trpí pro 
Ježíšovo jméno, žijí v radosti, ve společenství a silné naději do budoucna. Vzniká křes-
ťanská víra, vznikají sbory, vzniká církev.

Co to je za proměnu? Co se to tam s učedníky vlastně stalo? Co to bylo za zvrat, k ně-
muž tam došlo a který pro budoucnost tolik znamenal?

Těžko můžeme něco takového zjistit s úplnou přesností. Nikde v bibli nenajdeme přes-
ný popis vzkříšení. Nikdo u toho nebyl, nikdo nám to nevylíčí. Příběh o prázdném hrobě, 
který máme v evangeliích, je psán již z pozice víry a je druhotný, pozdní, vždyť ani apo-
štol Pavel ho nikde nezmiňuje. Prázdný hrob sám o sobě by jistě nedokázal způsobit tak 
převratnou změnu v myšlení a jednání učedníků. Vždycky by se dal nějak vysvětlit, jako 
že třeba tělo učedníci odnesli, jak naznačuje Matouš. Zmizelé tělo by nikdy samo o so-
bě nedokázalo nastartovat tak radikální obrat. Dokáže to jedině až v kontextu víry, v již 
změněném pohledu na Ježíše.

Co se tedy stalo, co je tím klíčovým okamžikem obratu, jak tomu rozumět?
Učedníci museli být zasaženi zvláštním rozpoznáním, zvláštním zážitkem, že Ježíš 

je určitým způsobem živ, že smrt ho nepřemohla, že smrtí jeho dílo neskončilo, že ne-
upadne všechno v zapomnění, ale naopak, že jeho slova a činy platí, přestože zemřel. 
Nebyl podvodník, nebylo to zbytečné, naopak ztělesňoval pravdu, a ani smrt na tom ne-
může nic změnit.

Takový obrat se dá nejpřípadnějším slovem vyjádřit jakožto setkání. Je to setkání s bo-
žím záměrem, setkáním s Ježíšem živým, setkání s mocí lásky, která je větší než násilí, 

Pár vět kurátora sboru
Čas neúprosně utíká. Nové staršovstvo 
má za sebou již polovinu ze svého funkč-
ního období. Na bilancování naší práce je 
ještě brzy. Snad ale neuškodí podívat se 
trošku na to, co za námi zůstává.

V loňském roce jsme provedli opravu 
průjezdu, přípojky plynu, omítky zíd-
ky na dvorku a zajištění statiky sklepní 
klenby. Kromě těchto větších, viditel-
ných akcí byla udělána řada drobných 
věcí, které na první pohled vidět nejsou. 
Počínaje úklidem, občerstvením při růz-
ných akcích a konče pomocí těm, kteří 
pomoc potřebovali. Někdy takové drob-
nosti bereme jako samozřejmost. Ono 
se ale nic neudělá samo! Děkuji všem, 
kteří takto nenápadně pracují pro sbor 
a nestojí při tom, aby na ně bylo pouka-
zováno. Současně připouštím, že právě 
v zájmu o druhé a v pomoci těm potřeb-
ným zůstáváme stále dlužníky.

Na podzimním konventu jsme schvá-
lili návrh na zřízení Fondu pomoci slab-
ším sborům. Jedná se o dobrovolnou fi-
nanční pomoc sborů našeho seniorátu, 
které si na tom finančně stojí lépe, těm, 
kteří pomoc potřebují. Při předběžném 
průzkumu zájmu jsme se přihlásili mezi 
sbory, kteří jsou ochotni pomoci. Věřím, 
že nějakou částku na tento účel vybere-
me a budeme ji moci na podzim odeslat. 
Tím děkuji všem dárcům za to, že nám 
tento stav solidarity se slabými umožňu-
jí. Konec konců, i bez této formalizované 
podoby jsme již podobné finanční dary 
mohli poskytovat i dříve.
Přihlásili jsme se opět k Noci kostelů, 
která se uskuteční v květnu. Pokraču-
jeme dál v organizování jarních Dvor-
ků, bohoslužeb v klubu Desert a spolu 
se sborem Brno I připravujeme hudební 
nešpory v Červeném kostele. Na všechny 
tyto akce vás i vaše přátele zveme. Mys-
lím si, že skutečně nabízíme program, 
ve kterém každý může najít něco, co ho 
osloví a obohatí. Navíc to jsou jedinečné 
příležitosti k setkávání a k otevírání na-
šich shromáždění těm, kteří jinak do kos-
tela nepřijdou, abychom alespoň zčásti 
podali svědectví o tom, co a hlavně kdo 
nás tu spojuje. Vladimír Zikmund



Bohoslužby o svátcích
Zelený čtvrtek 21. 4. v 18 hod – čtení Pašijí
Velký pátek 22. 4. v 18 hod – bohoslužby s vysluhováním večeře Páně
Boží hod velikonoční 24. 4. v 9 hod – bohoslužby s vysluhováním večeře Páně
Na velikonoční pondělí se v našem sboru bohoslužby nekonají, pořádáme však vý-
let do Kunštátu a okolí. Sraz je v 8.15 před nádražím v Králově Poli.

Ze zprávy o životě sboru 
za rok 2010
V roce 2010 se konaly bohoslužby v Huso-
vicích 58× s průměrnou účastí 64. V Malo-
měřicích (v Domě důstojného stáří) se ko-
naly bohoslužby 12× s průměrnou účastí 
17. Biblické hodiny se konaly 38× s účas-
tí 7, nedělní škola 39× s prům. účastí 9, 
schůzky mládeže 36× účast 9, konfirman-
dů bylo 6, schůzky dětí v týdnu 36× 8. Měli 
jsme 3 křty, 4 pohřby a 35 svateb.

Pořádali jsme i nadále Hudební nešpo-
ry v Červeném kostele (se sborem Brno I), 
konaly se 6× s velmi dobrou účastí. Deset-
krát se konala bohoslužba v klubu Desert, 
prům. účast cca 90 lidí. Bylo vpodstatě po-
řád plno. V loňském roce proběhl už jede-
náctý ročník festivalu Husovický dvorek. 
Mládež podnikala nejrůznější akce, a také 
střední generace se několikrát sešla při gri-
lování na farní zahradě. Scházel se také de-
batní kroužek (10×).

V létě jsme pořádali letní tábor pro děti, 
vodácký tábor pro děti, vodácký tábor mlá-
deže, brigádu mládeže a rodinnou rekrea-
ci. Jsme rádi, že mládež pracuje s dětmi, 
jak při pravidelných schůzkách v týdnu, 
tak o letních prázdninách.

Chtěl bych poděkovat všem, kdo se jak-
koli podílejí na životě sboru svou pomocí, 
věnováním svého času či peněz. Buďme 
vděčni za společenství, které spolu tvoří-
me a které může dále růst.

Štěpán Hájek

než křivda, než smrt. Tak najednou učedníci mohou vidět, že všechno má dobrý smysl, 
byla to boží vůle, Ježíš je Mesiáš, i když jiný, než si předtím představovali. To, co Ježíš 
dělal, jak žil, co kázal – to platí, platí to smrti navzdory, ano platí to právě proto, že Je-
žíš zemřel tak, jak zemřel. V poslušnosti Otci, ve věrnosti jeho pravdě, v síle lásky, která 
nepropadá nenávisti. Vzkříšen byl právěže ukřižovaný! Utrpení mělo svůj smysl, on byl 
Beránek obětovaný, trpící služebník, který vzal na sebe naše viny atd., mnohá starozá-
konní zaslíbení teď učedníkům mluví, když je vztahují na smrt a život Ježíše. Jestli si jeho 
nepřátelé mysleli, že ho popravou zlikvidují, tak se krutě zmýlili! Naopak – Ježíš je ten, 
který je s námi! Nejen ve vzpomínkách, nejen svým odkazem, ale on reálně, teď, působí 
na lidská srdce, tvoří nové věci, mění nás, vede nás.

A proto apoštol může zvolat nadšeně: Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil! Smrt ztratila svou 
děsivou moc, neboť Ježíš je Kristus, Ježíš je živ a vládne a kraluje! Tedy – milosrdenství 
a pravda, o nichž Ježíš mluvil a jež zpřítomňoval, jsou víc než všechno zlé, než všechny 
nespravedlnosti, než lidská smrtelnost. Kde je smrti tvé vítězství, kde je smrti tvá zbraň?

Takto tedy vzniká víra, tak vzniká křesťanství – v setkání s Kristem živým, v prožitku 
a přitakání, že obsah Ježíšova příběhu, jeho život, jeho dílo, jeho oběť, jsou skutečnosti 
důležitější než sám fakt lidské smrti. Jsou tady věci, o které stojí za to usilovat, pro které 
se nasadit, pro které stojí za to i umřít. Není tady nic, co by mělo větší moc a větší závaž-
nost, než boží láska v Kristu Ježíši. A když toto víme, můžeme se pak radovat i z příběhu 
o prázdném hrobě, neboť už rozumíme, o čem mluví a co nám chce říci.

To je tedy evangelium velikonoční neděle, samotný základ naší víry. Milosrdenství 
a pravda v Kristu Ježíši nekončí s pomíjivostí fyzického člověka, ale trvají a platí a pů-
sobí a vítězí. Věříme tomu? Prožíváme to a přijímáme? Setkáváme se s Kristem živým?

Je v tom velké potěšení a velká naděje. I my jsme přece často skleslí a ustrašení, když 
nám zemře někdo blízký. I my se bojíme vlastní nicoty, vlastního zmaru. I my často pochy-
bujeme, zda má smysl se o něco snažit, nasazovat se, riskovat. Jsme často zalezlí, scho-
vaní, bez života. A setkání s Kristem živým toto všechno překonává a staví nás na nohy. 
Dává nám naději. Vyzbrojuje nás pro naše dny, náš život. Tady se nám otevřela cesta ke 
smysluplnému životu, cesta k Otci, cesta k božímu království. Není zbytečné žít v milo-
srdenství a pravdě, není zbytečné následovat Krista. Jde o vítězství života nad smrtí, jde 
o boží lásku k člověku! Amen

Husovický dvorek 2011
Již XII. ročník! Není-li uvedeno jinak, začíná se vždy v 9.00 bohoslužbou, násle-
duje vernisáž výstavy a divadelní představení. Srdečně zveme! Farní sbor Česko-
bratrské církve evangelické, Netušilova 26, BrnoHusovice
neděle 10. dubna
TEÁTR VÍTI MARČÍKA: TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA
Markéta Sládečková, scénografické návrhy
neděle 17. dubna
DIVADLO DNO: SVĚT PODLE FAGI; Petr Ferebauer, obrazy
neděle 15. května
DIVADLO POLÁRKA: KUTILOVÉ aneb JAK SE STAVÍ DůM, 
Miroslav Karfus, řezby
neděle 22. května
BILBO COMPAGNIE: VOKůV PES VILÉM, Marie Plotěná, obrázky
pátek 27. května (Noc kostelů)
DIVADLO FACKA: ETUDY SLAVNÝCH (19:00), SVĚTLO V TEMNOTÁCH 
(21:00)

Hudební nešpory v Červeném kostele

pořádáme společně se sborem Brno I.

Začátek je vždy v 19.30
Program na jaro:
3. 4. – Capella Ornamentata

káže Jiří Gruber
vybírá se na Diakonii ČCE Betlém

1. 5. – Richard Novák – Petr Kolař
káže Olga Tydlitátová
vybírá se na o.s. Gabriela – Hospic 
sv. Alžběty

5. 6. – Brno Gospel Choir
káže Štěpán Hájek
vybírá se na o. s. Handicap klub Brno

Jarní krajina

Závidím malíři
paletu plnou barev,
mně slova nestačí
k vyzpívání krásy.
Předávám slovo skřivánkům,
černým tečkám
na zářivém nebi.
 
Bože,
ta krása je nevyslovitelná.

Mirka Šidlová 

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


