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v Brně‑Husovicích, Netušilova 26

A kdo je ten král slávy? – ptá se žalmista, dokonce dvakrát, aby odpověď náležitě 
vynikla. Není to žádný jiný král než Hospodin sám, který tu přichází. Hospo-
din silný a mocný. Král slávy je Bůh sám, Bůh, jehož jméno je Hospodin, tedy 
Jsem, který jsem – který jsem s vámi. A nazváno bude jméno Immanuel, to znamená 
Bůh s námi. Přichází v těle člověka, ale přitom je mocný a silný, neboť je Pánem 
všeho, Pánem života i smrti, jeho slávy jsou plná nebesa i země.

Možná nás překvapí, když žalmista říká, že je také udatný válečník. To nám 
k betlémskému dítěti moc nesedí. A přece i toto vyznání má svůj smysl – ačkoli 
jeho zástupy válečné nejsou v armádách, zbraních a násilí, přece jen je udatný 
v boji proti zlému, nepoddává se a vítězí. Jeho vojskem jsou zástupy nebeské, 
zástupy andělů, poslů lásky, např. těch, kteří pak v Betlémě zajásají – sláva na 
výsostech Bohu, na zemi pokoj a lidem dobrá vůle. To je trochu jiná armáda, jiné 
válečnictví. Je to tedy udatný válečník lásky, kněz podle řádu Melchisedechova, 
král pokoje. Přichází k nám jako bezbranné dítě, které nepůjde cestou násilí 
a válečné vřavy, nýbrž cestou boje duchovního, cestou zápasů myšlenek a činů 
milosrdenství. On bojuje proti zlému, proti tomu, co nezvládáme, bojuje proti 
naší smrtelnosti, našemu nepokoji.

Jak? Tak, že vzbuzuje naši víru, naši lásku, naši naději. Přijímá nás tako-
vé, jací jsme a nabízí pokoj našim duším. Je to málo nebo moc? Je v tom všech-
no. I když se mohou zdát adventní světýlka malá, přece už není tma. V Kris-
tu přichází Bůh sám. Jde kvůli nám, jde za námi. Nad zlem vítězí. I smrtí nás 
dobře provede.

Z adventního kázání

Milí členové a přátelé husovického 
sboru,
do roku 2022 jsme vstupovali po dvou 
nepříjemných pandemických letech 
a ještě i letos covid mnohé z nás potrá-
pil.

Ale těší mě, že jsme se postupně 
vrátili k pestrému sborovému životu 
a setkávání „na živo“: Kromě pravi-
delných setkání letos proběhly i další 
ročník Husovického dvorku, sborové 
výlety a tábor, konfirmace, sborové 
grilovačky, společná návštěva školy 
Filipka, bazárek pro Ukrajinu, sborové 
brigády, probíhá nácvik dětské vánoč-
ní hry, ve sborovém sále už se nekou-
káme na nevzhledný sokl a máme tam 
čerstvě vymalováno, atd.…

Temnou skvrnou letošního roku je 
agrese Ruska vůči Ukrajině. Jsem rád, 
že se naše církev k této válce od samého 
počátku postavila jasně a pojmenovala 
věci pravými jmény. Ještě větší radost 
mám z toho, že se v církvi i našem sbo-
ru našlo mnoho těch, kdo byli a jsou 
ochotni pomáhat obětem nesmyslné-
ho násilí agresora. Tato pomoc je o to 
cennější, že nyní na mnoho lidí dolé-
há tíha razantního zvýšení cen ener-
gií a rostoucí inflace.

Ve výše uvedených „kulisách“ jsme 
se v našem sboru letos začali připra-
vovat na největší změny za posledních 
několik desítek let – v říjnu 2024 ode-
jde po 25 letech služby do důchodu náš 
farář Štěpán Hájek.

Úvahy o našem dalším směřová-
ní probíhaly zejména při společném 
promýšlení tzv. Rozvojového plánu 
sboru.

Tomuto se na počátku roku 2022 
věnovalo staršovstvo na třech mimo-
řádných schůzích a následně jej před-
ložilo k diskuzi členům a přátelům 
našeho sboru. První diskuze proběh-
la 2. dubna v rámci sborového víken-
du na Slunečnici a další 8. května po 
bohoslužbách při sborovém dopoledni 
se společným obědem. Do našich úvah 
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BohoslužBy o svátcích
neděle 18. 12. v 9:00 dětská vánoční slavnost
sobota  24. 12. v 15:00 vánoční rozjímání
neděle 25. 12. v 9:00 Boží hod vánoční, vysluhování večeře Páně
sobota 31. 12. v 15:00 Starý rok
neděle 1. 1. v 9:00 Nový rok, vysluhování večeře Páně
Srdečně zveme!

k tomuto tématu přispěl při sborovém 
dni 16. října i člen synodní rady Roman 
Mazur, se kterým jsme společně dis-
kutovali při semináři „Deset impulsů 
k oživení sboru“.

Jsem rád, že tato diskuze probíhá, 
a že se jako sbor shodujeme na důrazu 
na otevřenost sboru navenek.

Co se týče hledání nového faráře/
farářky: Staršovstvo cíleně oslovuje 
vybrané kandidáty a s některými jsme 
se již i sešli. Zároveň máme inzerát 
na Evangnetu, opakovaně byl zveřej-
něn inzerát v Českém bratru a ústře-

dí církve nám vyšlo vstříc a rozeslalo 
náš inzerát na všechny sbory. Počí-
táme s tím, že oslovování a jednání 
budou probíhat i v prvních měsících 
příštího roku a následně budeme moci 
sboru představit vhodného kandidáta/
kandidátku.

Odchody farářů ze sboru nejsou 
vždy snadné a bez komplikací, takže 
jsem moc vděčný, že u nás probíhá pří-
prava této náročné změny v pohodové 
atmosféře bez napětí a stresu.

Kromě hledání faráře/farářky nás 
v příštích 2–3 letech čeká řada sta-

vebních aktivit. V roce 2023 zahájíme 
rekonstrukci farního bytu a příprav-
né práce pro instalaci fotovoltaické 
elektrárny, díky které se sníží nákla-
dy na elektřinu a ohřev vody. Toto si 
vyžádá nemalé investice, které plánu-
jeme snížit prostřednictvím několika 
typů dotací (Jeronymova jednota pro 
rekonstrukci bytu, státní a církevní 
dotace pro FVE).

Díky moc, že na sbor myslíte a těším 
se naše setkávání při nejrůznějších 
příležitostech.

Jaromír Klimek, kurátor sboru

BiBlické příBěhy na Filipce

Letos bych se s Vámi ráda podělila 
o jednu z největších radostí, které ve 
škole prožíváme. Je to výjimečná oblí-
benost předmětu biblické příběhy, kte-
rý na Filipce „učí“ bratr farář Štěpán 
Hájek.

Je to vždycky taková malá neděle. 
Čtvrtek, den, kdy třídy neodcháze-
jí ze školy za žádným jiným progra-
mem, protože „přijde Štěpán“. Den, 
kdy děti nechtějí stonat, protože jsou 
přece biblické příběhy. Čtvrtek, pro 
děti na Filipce nejlepší den v týdnu.

Štěpán vypráví příběhy vždy dvěma 
třídám současně. Vypráví je po čás-
tech, jen čtvrt hodinky, a umí v nej-
napínavějším místě skončit. Zazpí-
vá s dětmi nějakou svítákovku a slíbí 
pokračování příště.

Zase ve čtvrtek.
Za ty tři a půl roku se nám nahro-

madila celá baterie historek o reakcích 
dětí. A tak si děláme radost tím, že 
si je připomínáme. Vzpomínáme, jak 
v jedné rodině museli urychleně poří-
dit dětskou bibli a se synem si dočíst, 

jak to s tím Izákem dopadlo. Žasneme 
nad tím, jak prvňáček, který se s biblí 
v životě nepotkal, horlivě doplnil opa-
kování z minula: „…jako je písku v moři 
a jako je hvězd na nebi.“ Smějeme se, 
že děti v první a druhé třídě odměňu-
jí Štěpána každý týden potleskem a po 
skončení vyprávění ho nechtějí pustit 
ze třídy. Podivujeme se, že nejpozorně-
ji poslouchají děti nekostelové.

Nejlíp tyhle historky z Filipky vypra-
vuje Štěpán sám: „Po konci za mnou 
přišel jeden chlapeček s nabídkou: 
Poslyš, co kdybychom se domluvi-
li, a někdy v sobotu bychom se sešli, 
jenom ty a já, a třeba ještě kdo by chtěl, 
rozumíš, jenom kdo by fakt chtěl, 
a měli bychom celý den jenom příbě-
hy? Nešlo by to?“

„Minule si mě vzala stranou jedna 
malá holčička v první třídě, a povídá 
mi: Ty, Štěpáne, ty příběhy, co nám 
tady vykládáš, to si někdo vymyslel, 
nebo se to vážně stalo? – To jsem se 
zapotil.“

A jindy zas: „A on ten Abrahám byl 
už vážně starý. Měl přes osmdesát let, 
to si ani neumíte představit, kolik je to 

roků,“ dramaticky vykresluje Štěpán. 
„Tolik nemá ani paní učitelka!“ ozývá 
se ze třídy.

„A víte, děti, co to znamená být mi
losrdný?“ ptá se pan farář. Mladík ze 
třetí třídy odpovídá: „Já jsem teda z ne
křesťanské rodiny. Ale zato jsem jediný 
křesťan v té rodině!“ „Tak to je dobře,“ 
Štěpán na to.

Letos se vypravování dostalo do 
Nového zákona. Štěpán měl obavu, 
že popularita jeho předmětu opad-
ne, protože ty novozákonní příběhy 
nejsou takové „trháky“. Nestalo se. 
Když minulý čtvrtek došlo na Jana 
Křtitele, přišel z hodiny s novou epi-
zodou: „Jeden třeťák se na závěr při-
šel zeptat, co může udělat pro to, aby 
se mohl nechat pokřtít. Tak jsem mu 
nabídl svoje telefonní číslo, ať to pro-
bere s rodiči a ozve se mi.“

– – –
Zvedáme si těmi školními anekdo-

tami náladu a někdy i dodáváme odva-
hu do dalších zápasů. Nepřestávají nás 
dojímat a bavit zároveň. A ujišťovat 
o tom, že to celé dává smysl.

Ruth Konvalinková

Pastýřům zní teď zpráva ta
a je to radost úžasná:
Prchá smrt zlá i zákon sám
milost a život už jde k nám
Jásot, jásot zní
Přišly dnové spásy
A potěšení: svoboda nám vzchází.
Ten předpověděný narodil se z ženy,
syn tak vytoužený. Nám dán z růže 
květ!

Luděk Rejchrt

Poděkování
Vám všem, kteří jste náš sbor v roce 2022 podpořili, ať už finančně či jinak, vel‑
mi děkujeme a přejeme pokojné prožití vánočních svátků.

Vaše staršovstvo


