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v Brnì-Husovicích, Netušilova 26

Marie Magdalská – anebo jak se dříve říkávalo: Máří Magdaléna – pláče. A plá-
čeme všichni, když zemře někdo, koho jsme měli rádi. Může se někdo divit, že 
pláče Marie, které popravili mladého milovaného – toho, který z ní vyhnal sedm 
démonů? Setkání se smrtí, tím spíše krutou a nespravedlivou, působí nám žal, 
vyostřuje naši bezmoc, ochromuje celou naši existenci. A přece se tu najdou dva 
neznámí v bílém rouchu, kteří mají tu drzost ptát se vyzývavě Proč pláčeš? Jak se Proč pláčeš? Jak se Proč pláčeš?
může někdo takhle ptát? Copak bychom si to troufl i, pár hodin po pohřbu, ptát 
se zarmouceného člověka, proč pláče? Není to opovážlivost, není to nezdvořilost? 
Netaktnost? Ale ti dva neznámí nejsou neinformovaní, neptají se na smrt a na 
pohřeb, naopak – jsou informovaní lépe, jsou to poslové něčeho nového, co se tu 
otvírá, poslové nových dějů, nových časů. Proto jsou to andělé, protože ohlašují 
zprávu odjinud, která žal a bezmoc překonává, která Marii nasměrovává k úpl-
ně jinému vnímání Ježíšovy smrti. Je skvělé, když máme své anděly, kteří toto do-
káží – otevřít nám výhled, navzdory našemu žalu, naší bolesti. Otázka Proč pláčeš?
není nezdvořilost, ani vyzývavost, ani neinformovanost. Proč pláčeš – to je začá-
tek úžasného dění, které se tu dává do pohybu, dění, kde pláč nakonec promění 
se v radost a vděčnost. Marie to však ještě neví. Odnesli mého Pána a nevím, kam 
ho položili. Marie pláče ještě za pietou, za vzpomínkou, za mrtvým tělem. Pocho-
pitelně. Toho se přece nezbavíme rychle, to nějaký čas trvá. Je nám líto, velice líto 
toho, co se stalo. Bolest ze smrti nelze zaplašit na povel. Ale věci už nabírají nový 
spád. Marie se otočí a spatří kohosi, zřejmě zahradníka, kdo se ptá stejně, ještě dů-
razněji: Proč pláčeš? Koho hledáš? Za touhle otázkou už cítíme vyznání, jak praví Proč pláčeš? Koho hledáš? Za touhle otázkou už cítíme vyznání, jak praví Proč pláčeš? Koho hledáš?
píseň – „hroby jsou pro mrtvé, ale ne pro živého“. Proč pláčeš, koho hledáš? – to 
už nám chce naznačit, že tady bude všechno jinak: smrt nás neovládne, nezdeci-
muje, neochromí. Ty se díváš za mrtvým tělem, ale tady už začal nový život, tady 
vstalo „tělo duchovní“, tady je ještě něco víc než smrt. Je tady boží láska, je tady 
boží pravda – a to je něco, co platí i smrti navzdory, co smrtí není zrušeno.  My 
však pořád nerozumíme. Žal a bolest zaslepily nám oči. Ano, je to pochopitel-
né, jde to pomalu. Není nic snadného vyrovnat se se smrtí, spatřit vítězství lásky. 
Marie se dál ptá po mrtvém – žádá zahradníka, aby sdělil, kam Ježíšovo tělo ulo-

Zpráva o životě sboru za rok 2011

V roce 2011 se konaly bohoslužby 
v Husovicích 57× s průměrnou účastí 
68. V Maloměřicích (v Domě důstoj-
ného stáří) se konaly bohoslužby 12× 
s průměrnou účastí 15. Biblické hodiny 
se konaly 29× s účastí 7, nedělní škola 
33× s prům. účastí 15, schůzky mládeže 
32× účast 9, konfi rmandi nebyli, schůz-
ky dětí v týdnu 29× 9. Měli jsme 6 křtů, 
1 pohřeb a 20 svateb.

Pořádali jsme i nadále Hudební ne-
špory v Červeném kostele (se sborem 
Brno I), konaly se 6× s velmi dobrou 
účastí. Desetkrát se konala bohoslužba 
v klubu Desert, prům. účast cca 90 lidí. 
V loňském roce proběhl už dvanáctý 
ročník festivalu Husovický dvorek a je 
připraven další. Střední generace se ně-
kolikrát sešla při grilování na farní za-
hradě. Scházel se také debatní kroužek. 
Už podruhé jsme se připojili k Noci 
kostelů, prošlo zde 150 lidí.

Chci ocenit, že se našlo dost lidí, kte-
ří posílili řady učitelů Nedělní školy, 
máme jich momentálně jedenáct.

Mládež ve sboru je velmi aktivní, 
podnikala nejrůznější akce. Kromě 
standardních aktivit je třeba zmínit 
hlavně tři úctyhodné projekty, kte-
ré mládež v loňském roce realizova-
la – autorská čtení v antikvariátu (ve 
spolupráci s Milanem Smetanou), dále 
festival Moje 20. století, kde vzpomínky 
pamětníků dvou totalit byly doplněny 
bohatým kulturním programem, a vý-
ukový program pro děti Před pikolou 
za pikolou, který zavádí nové metody 
ve výuce hudební nauky. Všechny tyto 
tři vynikající aktivity mají své webo-
vé stránky, můžete se sami přesvědčit. 
Nemusím snad připomínat, že webové 
stránky má i náš sbor, sledujte.

V létě jsme pořádali letní tábor pro 
děti, vodácký tábor pro děti, vodácký 
tábor mládeže, brigádu mládeže a ro-
dinnou rekreaci. Jsme rádi, že mlá-
dež pracuje s dětmi, jak při pravidel-
ných schůzkách v týdnu, tak o letních 
prázdninách. Koncem roku došlo k jed-
né výrazné změně, mládež ukončila 
své schůzky a začala chodit na biblic-
ké hodiny. Tím se letos výrazně zvý-
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šuje účast na biblických hodinách, ale 
schůzky mládeže zatím tedy nejsou, če-
káme, až doroste další generace. Bude 
to asi pár let trvat.

Ještě jedna mimořádnost nás v loň-
ském roce potkala – varhaník Ondřej 
Hájek byl půl roku v zahraničí a museli 
ho zastoupit jiní. Jsem rád, že se našlo 
dost ochotných, kteří se nebáli a zahrá-
li. Ani jsme netušili, kolik varhaníků ve 
sboru máme!

Chtěl bych poděkovat všem, kdo se 
jakkoli podílejí na životě sboru svou 
pomocí, věnováním svého času či pe-
něz. Výslovně děkuji Denise Klimkové 
za její obětavou práci pokladní sboru.

Štěpán Hájek

žil. Jistě, tak se ptáme. Kam zmizel můj člověk, kde je ten, kterého jsme měli rádi? 
Nechceme se s ním rozloučit, nechceme ho ztratit, na nikoho jiného nejsme s to 
myslet. Já pro něj půjdu, říká Marie – a jako by tím říkala: já budu žít jen pro něj, 
nikdy ho neopustím, nikdy nezapomenu.

Teprve když toto Marie vyzná, když až sem dojde ve svém žalu, pak přichází 
ten překvapivý okamžik, okamžik náhlého poznání – Ježíš žije! Lze se s ním se-
tkat! Lze s ním mluvit! Lze mu naslouchat! Ježíš jí řekl: Marie! Oslovil ji jménem. 
Zasáhl ji v „jejím já“ jako živý Pán, jako ten, jemuž patří budoucnost. Už ne jen 
vzpomínky na mrtvého, ale nová skutečnost, nový život, který se nám otevřel smr-
ti navzdory! Obrátila se. Ano, to je to nejdůležitější obrácení. Když v pláči a bo-
lesti zahlédneme naději. Když se setkáme s živým Kristem a otevře se nám nový 
výhled, nová budoucnost, kde Pánem není smrt, nýbrž láska. Zvolala hebrejsky 
Rabbuni, to znamená Mistře! Je to s podivem, že tu není: zvolala Pane! Vzhledem Rabbuni, to znamená Mistře! Je to s podivem, že tu není: zvolala Pane! Vzhledem Rabbuni, to znamená Mistře!
k tomu, co jsme řekli, velice by se to hodilo… Ale kdo je to Mistr? Mistr je ten, 
který netouží ani tak po adoraci a vzývání, nýbrž ten, který vyučuje. Živý Kristus 
tedy není tam, kde konáme obřady a propracováváme liturgii, nýbrž tam, kde se 
necháme vyučovat jeho slovem, kde se učíme u něj novému životu, nové naději. 
On je náš živý Mistr, živý Učitel, a v tomto smyslu náš Pán.

Z loňského velikonočního kázání

Pane,
ty soudíš beze svědků,
neboť vidíš srdce
a slyšíš nevyřčené.
Tvůj soud je nepodplatitelný
a rozsudkem je nabídka
k novému životu.

Mirka Šidlová

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Brně-Husovicích, Netušilo-
va 26
vás zve na XIII. ročník festivalu

HUSOVICKÝ DVOREK
neděle 15. 4.  
Teátr Víti Marčíka – Labyrint světa
Jan Valer, obrazy

neděle 22. 4. 
divadlo Kufr – Velký fuk
Marie Vrbová, obrazy

neděle 27. 5.
Vladimír Hauser – O strašlivých pirátských myšácích
Miroslav Buček, obrazy
pátek 1. 6. Noc kostelů
Divadlo DNO – Svět podle Fagi (19.00)
Hospodin (21.00)

neděle 3. 6.
F Teatr (divadlo Facka) – Cirkus dell’arte aneb Harlekýno strůjcem 
manželského štěstí
Radka Zábojová, Soukromé objevy / výtvarná autoterapie

Není-li uvedeno jinak, program začíná v 9:00 bohoslužbou, následuje ver-
nisáž výstavy a divadelní představení. 
Podrobný program Noci kostelů na www.nockostelu.cz
Stránky sboru: www.ccehusovice.cz

Bohoslužby o svátcích
Zelený čtvrtek 5. 4. v 18 hod – čtení Pašijí
Velký pátek 6. 4. v 18 hod – bohoslužby s vysluhováním večeře Páně
Boží hod velikonoční 8. 4. v 9 hod – bohoslužby s vysluhováním večeře Páně

Srdečně zveme!

Na velikonoční pondělí se v našem sboru bohoslužby nekonají, pořádáme však 
tradiční velikonoční výlet. Sraz účastníků je v 9.20 na hlavním nádraží.

Hudební nešpory 
v Červeném kostele
pořádáme společně se sborem 
Brno I. 
Začátek je vždy v 19.30

Program na jaro:

1. 4. 
Brněnský fi lharmonický sbor 
Beseda brněnská a Dómský 
komorní sbor 
káže Jiří Gruber
vybírá se na Diakonii ČCE 
Betlém

6. 5. 
Martin Jakubíček
káže Olga Tydlitátová
vybírá se na o.s. Gabriela - 
Hospic sv. Alžběty

3. 6.
Graff ovo kvarteto
káže Štěpán Hájek
vybírá se na o.s. Handicap klub 
Brno


