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èlenùm a pøátelùm èeskobratrského evangelického sboru 

v Brnì-Husovicích, Netušilova 26

A radujte se, dnes se vám narodil Kristus – tedy Mesiáš, tedy Pomazaný, tedy 
Král. Může se ujmout vlády ve vašich srdcích; dáte -li mu prostor, on bude svou 
láskou kralovat vašim životům, ve své bezbrannosti, ve své pokoře a tichosti; 
zahrne vás svou milostí, svou spravedlností, svým pokojem. Oproti vládám 
a mocnostem byrokratickým nespočívá vláda Kristova na změně vnějších 
podmínek, na výsledcích a úspěších, na statistikách a procentech – nýbrž na 
tvé lásce, tvém přátelství, na tvé vděčnosti a tvé naději. On chce vládnout svou 
láskou skrze tebe. Království krále pokoje je nezměřitelné a nezměrné.

A radujte se, neboť se vám narodil Pán! Ona je totiž otázka je, čím se v životě A radujte se, neboť se vám narodil Pán! Ona je totiž otázka je, čím se v životě A radujte se, neboť se vám narodil Pán!
necháváme opanovat. Bohy nebezpečnými a škodlivými? Nebo snad tajtrlíky 
směšnými? Anebo dokonce sloužím už jen sám sobě? Mít Krista za Pána zna-
mená sloužit někomu, kdo je toho opravdu hoden. Ale pozor, Kristus je Pán, 
který nepřišel, aby si dal sloužit, aby si dal posluhovat, nýbrž aby sám sloužil. 
A proto i naše služba jemu je především službou bližním v nouzi. Mít Krista 
za Pána znamená sloužit mu v bližních, zejména těch potřebných – trpících, 
nemocných, všelijak nešťastných. Kristus je naším Pánem tehdy, když jsme 
hnuti soucitem a pomáháme těm, kdo to potřebují.

A radujte se, neboť se vám narodil v městě Davidově. Oblouk se uzavírá, ne-
boť proto v městě Davidově, proto v Betlémě, protože právě tam se stal kdysi 
pastýř králem. A právě tam se nyní stává Spasitel, Kristus a Pán, ten proutek 
z pařezu Izai, ten Syn Davidův, z rodu královského, právě tam se stává tím nej-
lepším, nejvyšším pastýřem svých ovcí. Naše snaha o život aktivní a odpovědný nejvyšším pastýřem svých ovcí. Naše snaha o život aktivní a odpovědný nejvyšším pastýřem svých ovcí
se může zaradovat vší silou: ten narozený Ježíš, ten nás dobře povede, s ním 
prožijeme život užitečný, naplněný dobrými věcmi, radostí, láskou, pokojem. 
On vlky zahání, Goliáš oloupen, démony do moře uvrhá a po nich šlape, smrt 
ho nepřemohla a hostinu věku budoucího už nám chystá!

(z loňského kázání na Boží hod)

Letos jsme se připojili 
k Noci kostelů

Noc kostelů propukla ve sboru 
ČCE v Brně -Husovicích 28. 5. 2010 
v 18 hod zvěstováním evange-
lia. Farář Štěpán Hájek promlouval 
pod širým nebem o lidské svobodě 
(Ga 5,13–15).

Sluníčko svítilo, lidé průběžně při-
cházeli a odcházeli, a to po celou dobu 
trvání akce, poslední přišli ještě dva-
cet minut před půlnocí.

Po úvodním kázání se již naplno 
rozběhlo grilování klobásek a čepo-
vání piva, což kvitovali návštěvníci 
jednomyslně. Na dvorku probíhala 
výstava ilustrací Mariky Bumbálko-
vé k biblické knize Jonáš, klaun Bilbo 
předváděl své kousky, Sylvie Krobo-
vá zpívala. Stále častěji se objevova-
li poutníci, někteří setrvali i delší čas.

Když jsme začínali společně zpívat 
písně ze zpěvníku Svítá, nebe už se 
mračilo černými mračny. Déšť přišel 
vzápětí, takže informaci Michala Had-
lače o minulosti a současnosti sboru 
jsme museli vyslechnout ve srubu, 
kam se také přesunuli klaun Bilbo 
a Sylvie Krobová. Déšť byl prudký 
a neustálý, na náladě to však nic ne-
ubralo, naopak poutníci nadšeni pro-
gramem, klobáskami a pivem, vyjad-
řovali své uspokojení.

Od půl desáté do půl dvanácté jsme 
promítali dokumenty, které natočila 
Česká televize o aktivitách našeho 
sboru – o Husovickém dvorku a bo-
hoslužbách v Desertu. Pršet nepřestá-
valo, ale účastníci vyjadřovali své díky 
za příjemně strávený večer.

Noc kostelů byla zakončena před 
půlnocí modlitbou a požehnáním. 
Ač jsou Husovice jistě stranou hlav-
ních tras, celkem prošlo našimi sbo-
rovými prostorami ke dvou stovkám 
lidí, většina se dávala s místními do 
hovoru.

ŠH



Bohoslužby o svátcích
neděle 19. 12.     v 9.00   – 4. adventní ne dě le, káže Martina Kadlecová
neděle 19. 12.   v 17.00   – dětská vá noč ní slavnost
pátek 24. 12.     v 15.00   – Štědrý den, vánoční roz jí ma ní
sobota 25. 12.     v 9.00   – Boží hod, bohoslužby s vy slu ho vá ním ve če ře Páně
neděle 26. 12.     v 9.00   – bohoslužby na Štěpána, káže Ondřej Macek

Boží hod, bohoslužby s vy slu ho vá ním ve če ře Páně
bohoslužby na Štěpána, káže Ondřej Macek
Boží hod, bohoslužby s vy slu ho vá ním ve če ře Páně

pátek 31. 12.     v 15.00   – bohoslužby na Starý rok
sobota 1. 1.         v 9.00   – novoroční bohoslužby s vysluhováním 
                                        večeře Páně
neděle 2. 1.         v 9.00   – nedělní bohoslužby

(Vzhledem k prázdninám budou 2. 1. běžné bohoslužby, nikoli rodinná neděle.)

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

Desetileté ohlédnutí

Opuštěnými husovickými ulicemi prohání studený podzimní vítr poslední su-
ché listy v očekávání prvního sněžení. Píše se rok 2010. Blíží se advent. Ve vý-
lohách obchodů se jiskří stříbrné řetězy a zlaté baňky. Černý havran ostražitě 
pozoruje naleštěné auto městské policie, líně brázdící vlny husovické dlažby.

Čas uhání. Co bylo dnes, je zítra zapomenuto. Nepamatujeme si ani, co jsme 
dělali před deseti minutami, vzpomene si někdo, co bylo před pěti nebo de-
seti roky? Jaký byl husovický farní sbor v roce 2000? Jak prožíval konec mi-
lénia a příchod nového tisíciletí?

Kdo si vzpomene, že v 9. dubna roku 2000 byl první Husovický dvorek, 
že vystavoval Jan Šimek a divadlo Husa na provázku předvedlo poezii Jana 
z Kříže? Bylo to vůbec zvláštní jaro, jaro plné výletů do přírody a kolektivní-
ho nadšení – tehdy se taky začala formovat slavná první generace sborových 
dětí – Vřešťanů. A dospělí se taky vesele družili – třeba na proslulém výletu 
do arboreta Vysoké školy zemědělské s opékáním špekáčků. A což teprve výlet 
na Pálavu, který založil tradici velikonočních pondělních výletů. To byl sku-
tečný nářez. Vedro bylo jak při globálním oteplování.

Na jaře byl sehrán i proslulý fotbalový zápas v Silůvkách – dnešní farářka 
Martina Kadlecová si určitě vzpomene. Husovice proti Silůvkám – problém 
tkvěl v tom, že se dopředu neřeklo, jak dlouho bude zápas probíhat – zna vení 
aktéři byli po několikahodinovém snažení rádi, že se po regeneraci sil na tam-
ní farní zahradě vůbec doplazili k vlaku…

Bylo to teplé slunečné jaro a následovalo i teplé slunečné a velmi rušné léto – 
husovičtí třeba vyrazili na historicky poslední vernisáž v Galerii ryze inspi-
rativních nápadů ve Velkých Opatovicích – zahajoval Láry Hauser v ptačím 
převleku sestupující po žebříku z výšin! Kdo si ještě vzpomene?

V létě se konal první vřešťanský tábor na faře ve Veselí a podzim se pak 
rozjel ve velkém stylu. Kromě výšlapů s pétanguem a jinými radostmi Vřeš-
ťani založili tradici podzimních výletů do Horních Vilémovic za Leonardem 
Teccou. Tento známý světoběžník, vyznačující se mimo jiné i bílým talárem, 
se pak stal hlavní hvězdou husovické vánoční hry, kdy ztělesnil toho čer ného 
vzadu.

Rok 2000 se vydařil. Kde je mu však konec? Zažloutlý program Dvorků, 
pár vybledlých digitálních fotografi í… Vřešťani vyrostli a rozběhli se do svě-
ta, mladí zestárli a staří? Podzimní vítr zadul silněji. Poslední list, zoufale se 
držící zčernalé větévky, zatím odolává.

Laciné obrazy líčící podzimní deprese odhoďme stranou. Farní sbor huso-
vický je dnes spořádanou fungující institucí. Fasáda nově nahozena, modli-
tebna vymalována, průjezd opraven, v zahradě srub. Místo starých Vřešťanů 
mladí Vřešťani. Konfi rmace, svatby, křty, pohřby. Život jde dál. Ale stejně je 
pěkné si někdy zavzpomínat.

Michal Hadlač

Srdečně zveme
Jak se říká v bibli, není dobré býti člo-
věku samotnému. Já vím, myslí se to na 
vztah muže a ženy, ale mně tato věta 
vytanula na mysli, když jsem přemýš-
lel o tom, jak vás pozvat k našim vánoč-
ním shromážděním. Právě o Vánocích 
samota člověka nejvíc tíží. Kdo by chtěl 
být o Vánocích sám? Bez rodiny? Bez 
přátel? Nikoho nemít?

Být součástí určitého společenství je 
dobré. Mít kam jít, s kým mluvit, s kým 
společně naslouchat vánočnímu evan-
geliu. V husovickém sboru se schází-
me všechny generace, od nejstarších 
po nejmladší. Každý z vás zde může 
najít své vrstevníky, své přátele. O Vá-
nocích vždycky přijdete i někteří, kteří 
běžně do kostela nechodíte. Je to dob-
ře, že aspoň ve sváteční dny se odhod-
láte přijít. Máme z toho radost. Chce-
me, aby naše společenství bylo otevřené 
i náhodně příchozím. Vánoční radost, 
která se zvěstuje v kázání, ale která pro-
mlouvá třeba i ze společných písní, je 
opravdu pro všechny.

Budeme rádi, když si některé z na-
šich vánočních shromáždění vybere-
te a přijdete se podívat. Když přijdete 
nebýt sami.

Radostné a pokojné svátky, váš fa-
rář. Štěpán Hájek


