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I v prostøedí celkem nezajímavém, v�edním a podceòovaném mù�e se odehrát událost
nanejvý� dùle�itá � ano, svìtodìjná. Z Nazareta?, ptá se v Janovì evangeliu Natanael
Filipa, co by, prosím tì, odtamtud mohlo vzejít dobrého�? Tak to mezi námi bývá, �e nad
urèitými lokalitami, etniky èi enklávami ohrnujeme nos. Máme své zku�enosti, máme
v úctì jinou kulturu, víme o lep�ích tradicích. Tihle, event. tamti nás vùbec nezajímají�

Jenom�e � svìte, div se � právì do tohoto nezajímavého a podceòovaného prostøedí
teï pøichází andìl. Bo�í pohled na spoleènost, bo�í zemìpis, je jiný, mnohem velkory-
sej�í � právì�e galilejský zapadákov mù�e být zaèátkem nového stvoøení. A to znamená �
i tvùj v�ední, obyèejný a pro druhé tøebas nijak zvlá�� významný �ivot mù�e se náhle
promìnit událostí naprosto zásadní, setkáním zcela výjimeèným. Bo�í pøíklon k pod-
ceòovaným a pohrdaným � to je velké téma evangelia od zaèátku do konce a obrovská
nadìje pro ka�dého z nás: i to, co na nás je v�ední a obyèejné, co nakonec nikoho moc
nezajímá, to Pána Boha zajímá velmi. Pøichází právì tam, vstupuje do na�ich �ivotù,
setkává se s námi.

A nejen�e andìl pøichází do galilejského Nazareta, on je navíc poslán k dívce Marii,
o ní� se dá do té doby øíci vpodstatì jediná vìc � �e se zasnoubila Josefovi. Právì za touto
dívkou, která jakoby zástupnì je zde reprezentantkou tìch milionù a milionù dívek,
o kterých lid�tí dìjepisci nikdy nic zvlá�tního nenapí�ou � prostì jste se vdaly a mìly
nìjaké dìti� a pøesto�e bez vás by nebylo nic, va�i roli nikdy nikdo z historikù poøádnì
neocení. Nìèím tak banálním se pøece nebudou zabývat. Ne asi náhodou je jeden z vý-
znamù jména Marie � �kapka moøe�. Ale bo�í pohled je jiný � do toho obyèejného, nor-
málního, co se rozumí samo sebou, posílá Bùh skrze svého andìla nádhernou zdravici,
vysoké ocenìní, výmluvné uznání: Buï zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.

U� jenom to, �e andìl � aèkoli u andìlù se pohlaví vìt�inou tì�ko zji��uje, zde v�ak
podle jména i gramaticky jednoznaènì andìl rodu mu�ského � jako první sám dívku
osloví. To nám dnes nepøipadá nijak divné, ale pøi tehdej�ím postavení �eny to bylo zcela
neslýchané. Je znám výrok rabbiho �emuela � �neslu�í se zdravit �enu�. Jestli�e tehdy
nestály �eny mu�ùm ani za pozdrav, je andìlské poèínání Gabriela, mu�e bo�ího, na-
prosto nevídané a skandální. Gabriel, který je�tì ke v�emu podle ver�e 19. stojí pøed
trùnem bo�ím, který je jeden z nejdùle�itìj�ích, archandìl � podle talmudu po Michae-
lovi ten nejvy��í � a on pøichází nikoli ke králi èi veleknìzi, k nikomu vzne�enému, moc-
nému, dùle�itému, nýbr� rovnou k nìjaké obyèejné dívence v podezøelém, galilejském
Nazaretì. To je bo�í, andìlský pøevrat ve jménu lidské dùstojnosti, o jaké se pøedtím
nikomu nesnilo. U� tady zaèíná nové stvoøení v Kristu, v nìm� � jak pí�e epi�tola Galat-
ským- není ani mu�, ani �ena, ale v�ichni jedno jste. To je pøekonání døívìj�ích bariér:
Buï zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.

A nejen�e Gabriel pøichází k Marii, nejen�e ji oslovuje jako první, ale ten pozdrav � to
je obrovská pocta. V�dy� takto by se mohl pozdravit i èlovìk nejvzne�enìj�í, tøebas i král.

Unikátní vydání bible
Èeskobratrská církev evangelická slaví le-
tos 90. výroèí svého zalo�ení, resp. spojení
Reformované církve helvetského vyznání
a Reformované církve augsburského vy-
znání.

K tomuto jubileu pøipravila synodní
rada zajímavý dárek � nové vydání bible,
a sice synopsi, kde mù�ete na jedné
stránce sledovat vedle sebe dva texty.
Jednak ve vnitøních sloupcích pøeklad
Kralické bible (podle vydání z roku
1613), a jednak ve vnìj�ích sloupcích
Èeský ekumenický pøeklad (podle upra-
veného vydání z roku 2001). Ètenáø tak
mù�e pohodlnì srovnávat oba neju�íva-
nìj�í èeské pøeklady, a mj. také udr�ovat
v povìdomí starou, nádhernou èe�tinu
Bible kralické, která by jinak dnes u� po-
malu upadala v zapomnìní. Jubilejní bib-
le byla vydána ve dvou variantách �
v tvrdé vazbì za 580 Kè a v luxusnìj�í ko-
�enkové vazbì za 700 Kè. Cena platí pro
prodej ve sborech ÈCE, pozdìji
v obchodech bude o poznání vy��í. Zá-
jemci o koupi této bible se tedy mohou
pøihlásit po bohoslu�bách ve farní kance-
láøi, objednali jsme pro ná� sbor 50 vý-
tiskù, obì varianty po pìtadvaceti ku-
sech.

Dìkujeme za tento dùstojný dárek k vý-
roèí církve a pøejeme si, aby podpoøil lás-
ku k textùm Písma svatého a napomohl ke
sly�ení Slova.

�tìpán Hájek

Èistota

Vloèka za vloèkou
milosrdnì skrývá spou��,
kterou doká�e jen èlovìk.
Èisté ticho lehne kolem nás.
Doèasnì.

V�ak jak skrýt
smeti�tì v na�í du�i?
Èím víc ho tajíme,
tím je �pinavìj�í.
Pane Je�í�i,
Ty rozpou�tí� na�i dokonalost
a nabízí� èistotu.
Trvalou.

Mirka �idlová



Hudební nešporyHudební nešporyHudební nešporyHudební nešporyHudební nešpory
v Červeném kostelev Červeném kostelev Červeném kostelev Červeném kostelev Červeném kostele
Ani se to nezdá, ale hudební ne�pory po-
øádáme u� pìknou øádku let. První jsme
organizovali ji� 6. 4. 2003. Od té doby
jsme pro náv�tìvníky pøipravili hodnotný
program celkem na osmatøicet nedìlních
veèerù. Myslíme si, �e naprostá vìt�ina
tìchto akcí pøinesla zá�itek nejen úèastní-
kùm, ale také u�itek organizacím, pro kte-
ré byla vykonána dobrovolná sbírka. Po-
kud budete nìkdy hledat, co kdy bylo, kdo
úèinkoval èi kázal, nebo komu byla vìno-
vána sbírka, najdete to v pøehledné tabul-
ce na na�ich nových internetových strán-
kách: www.ccehusovice.cz

Ale nechceme jen vzpomínat. I v ná-
sledujícím roce bychom rádi v hudebních
ne�porách spolu s evangelickým sborem
Brno 1 pokraèovali. Zveme v�echny pøíz-
nivce dobré hudby a slova v�dy první ne-
dìli v mìsíci od dubna do èervna a po
prázdninách od øíjna do prosince do Èer-
veného kostela.

Zaèátky ne�por jsou v 19:30.

Program jarní èásti hudebních ne�por
2009:
5. 4. � Kontrabasový soubor Brno
Výtì�ek sbírky bude vìnován støedisku
Diakonie Betlém v Kloboukách u Brna

3. 5. � Musica figuralis, umìlecký ve-
doucí Marek Èermák
Výtì�ek sbírky bude vìnován obèanskému
sdru�ení Klub pøátel èervenobílé hole v
Brnì

7. 6. � Joan De Vee Dixon, USA, varha-
ny

Výtì�ek sbírky bude vìnován Obèan-
skému sdru�ení Gabriela � Hospic sv. Al�-
bìty v Brnì

Co napsat na závìr? Víte, co je lep�í ne�
jeden kontrabas? Dva kontrabasy. A co
teprve celý kontrabasový soubor! Pøijïte
se v dubnu sami pøesvìdèit!

Vìra Dadáková, Vladimír Zikmund

Bohoslužby o svátcích
nedìle 21. 12. v 9.00 � 4. adventní nedìle,

ká�e Martina Kadlecová
nedìle 21. 12. v 17.00 � Dìtská vánoèní slavnost
støeda 24. 12. v 15.00 � �tìdrý den, vánoèní rozjímaní
ètvrtek 25. 12. v 9.00 � Bo�í hod, bohoslu�by

s vysluhováním veèeøe Pánì
nedìle 28. 12. v 9.00 � Bohoslu�by mezi svátky
støeda 31. 12. v 15.00 � Starý rok
ètvrtek 1 .1. v 9.00 � Nový rok, bohoslu�by

s vysluhováním veèeøe Pánì

FarnÌ sbor »CE,

Netuöilova 26,
614 00 Brno-Husovice

web:
http://husovice.evangnet.cz

e-mail: ccehusovice@volny.cz
tel.: 545 212 420,

ËÌslo ˙Ëtu:
1341673339/0800

Je to pozdravení veliké úcty, velikého respektu. Není divu, �e Marie je pozdravem zasko-
èena a není ani divu, �e køes�ané pozdìji tento motiv je�tì zvýrazòovali � a� k tomu, �e
z Marie uèinili jakousi královnu, �královnu nebes�. Tímto smìrem ukazuje i jedno mís-
to v knize Zjevení, ale zde, u Luká�e, není je�tì Marie �ádnou královnou, naopak právì
tou obyèejnou galelijskou dívkou, kapkou v moøi; v tom je právì ten paradox, �e normál-
ní dìvèe sly�í pozdrav jakoby královský, pøijímá poctu neslýchanou. Buï zdráva! Ave!
Jsi milostí zahrnutá! Pán s tebou!

Ona se nad tìmi slovy velmi zarazila a uva�ovala, co ten pozdrav znamená. Co je
v tomto pøekroèení konvencí, pøekonání bariér? Co znamená toto podivné, neuvìøitelné
setkání? Proè obyèejná dívka mù�e sly�et tak neobyèejné vìci?

Budeme-li pátrat ve Starém zákonì, jaké souvislosti se asi za tímto pøíbìhem skrýva-
jí, narazíme brzy na text proroka Sofoniá�e, který jsme sly�eli jako dne�ní adventní
ètení. Prozpìvuj, dcero Sionská� král izraelský, Hospodin, jest uprostøed tebe, nebude�
se více báti zlého� Ta, která se má stát matkou, je zde v tuto chvíli vidìna pøedev�ím jako
dcera, dcera Sionská, tedy jako by v ní byl obsa�en obraz Izraele, obraz starozákonní
církve, která aè �vzpurná� a �svéhlavá� (a to je druhý význam jména Marie), pøece od
Boha milovaná, milostí zahrnutá. A uprostøed tebe, dcero Sionská, jest král izraelský,
Hospodin, a nebude� se báti více zlého. Proto � Pán s tebou. Nyní tedy nastává ten èas,
kdy láska bo�í k tobì, církvi vzdorovité, propukne naplno, Hospodin je uprostøed tebe,
miluje tì, zachová tì, bude nad tebou jásat a prozpìvovat � radovat se, �e v tobì, kulhavé
a zahnané, pohanìné a poní�ené zpùsobí teï chválu a jméno po v�í zemi!

Ano, není divu, �e Marie se nad tìmi slovy velmi zarazila a uva�ovala, co ten pozdrav
znamená. Jde tu jistì o �ok z �mu�e bo�ího�, který ji proti zvyklostem svobodnì oslovuje
a vzne�enì zdraví, ale neménì také o �ok ze starozákonních souvislostí, adresovaný pøe-
dev�ím nám, ètenáøùm. Doká�eme být je�tì takto osloveni, zaskoèeni milostí a radostí
bo�í, která se k nám pøiblí�ila, která je uprostøed nás? Uva�ujeme, co taková slova zna-
menají? Pán s tebou� nebude� se báti více zlého� Doká�eme prozpìvovat, prokøikovat,
veselit se a plésat?

Mo�ná je v nás spí� obava, úzkost, �e u� to nikdy poøádnì nesvedeme. �e u� jsme tak
imunní, tak skeptiètí, �e ani archandìl s námi nehne, ani mu� bo�í u nás na náv�tìvì nic
na tom nezmìní� Obáváme se mo�ná, asi právem, �e ve své køes�anské otrlosti zase
nìjak ten advent pøeklepem a svátky se pøekulí, ani� bychom co zvlá�tního pro�ili, ani�
bychom pocítili nìjakou dùsa�nìj�í zmìnu; v�ak víme, �e v�dycky v lednu jde �ivot dál
jako pøedtím�

Ale andìl jí øekl: Neboj se, Maria. V�dy� jsi nalezla milost u Boha. Nedìs se bo�í blíz-
kosti, bo�ího nav�tívení, ani vlastní slabosti, vlastní nedostateènosti � v�dy� bo�í milost
u� se pro tebe stala. Neboj se, èlovìèe, kapko v moøi; neboj se, církvi, vzpurná a svéhlavá,
v�dy� u Boha jsi nalezla milost. U� se to stalo. Bùh u� tì miluje, sám si tì zvolil, sám se
pro tebe rozhodl. To, �e jsi milostí zahrnutá, nezále�í na tvých zá�itcích a pocitech, ani
na reakcích tvého okolí, ani na tvých kvalitách mravních èi duchovních, Pán Bùh sám tì
prostì miluje � takovou, jaká jsi. To urèitì není náhoda, �e o Marii v pøíbìhu vùbec ni-
kde není øeèeno nìco takového jako o Zachariá�ovi a Al�bìtì; tøeba �e byla spravedlivá
pøed Bohem a �ila bezúhonnì podle v�ech Hospodinových pøíkazù a ustanovení (v. 6) nebo
�e její prosby byly vysly�eny (v. 13). Nic takového, s Marií � stejnì jako s církví � je to spí�
v�elijaké; ale o to vìt�í je to div bo�í pøíznì, bo�ího pøejného vztahu. U� jsi nalezla milost
u Boha. Ani o tom neví�, ani jsi to nepoznala, nepro�ila, ale je to tak, u� se to stalo, Bùh tì
miluje a ty se nemusí� bát.

A kdy� jsme toto sly�eli, �e zcela nezaslou�enì jsme u Boha nalezli milost, �e bez
ohledu na na�e kvality a zá�itky jsme jím pøijati, pak usly�íme i to veliké a nádherné
izaiá�ovské zaslíbení, které nám ústa archandìlská, ústa gabrielská, radostnì zvìstují:
Hle, poène� a porodí� syna a dá� mu jméno Je�í�. Ten bude veliký a bude nazván synem
Nejvy��ího a Pán Bùh mu dá trùn jeho otce Davida. Na vìky bude kralovat nad rodem
Jákobovým a jeho království nebude konce.

Ty obyèejná dívko, kapko v moøi; ty dcero sionská, vzpurná církvi, mám s tebou svùj
zámìr: uprostøed tebe je král; dostane� mého Syna a jeho království nebude konce. Na
vìky bude nad tebou kralovat, bude� jemu patøit a nikomu jinému. Jeho jméno bude
Je�í�, tj., nebo� � Hospodin je pomoc, Hospodin je vysvobození, Hospodin je spása.

Milí pøátelé, takový je to pøíbìh: o veliké milosti. O milosti, která u� se stala, která
pøichází a která se ujímá vlády. A která také jednou v plnosti zvítìzí. Nebude� se u� více
báti zlého. Amen Loòské kázání na Lk 1,26�33

Z hudebních ne�por (kvarteto Qvox)

Poděkování
Dìkujeme v�em, kteøí pøispíváte sboru fi-
nanènì. Díky Vám je ná� sbor v dobré si-
tuaci: dluhy, které jsme mìli po stavebních
akcích, se ji� podaøilo splatit. Nezùstává-
me soustøedìni na sebe, v loòském roce
jsme vìnovali znaènou èást penìz na dob-
roèinné úèely, napø. na støediska Diako-
nie ÈCE Brno-Hrnèíøská a Betlém Klo-
bouky. Díky!


