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ÚVODNÍK 

Vzhůru do Vánoc! 
V dobE, kdy budete číst tyto Uádky, budou už leckde pUípravy na vánoční 
svátky v plném proudu. Však už nás obchody svou výzdobou lákají utrácet za 
dárky od začátku Uíjna. JistE je dobré nenechat vše až na poslední chvíli. Jde 
spíš o to, zavčas víc pUemýšlet o tom, jakým osobitým dárkem, tUeba úplnou 
maličkostí, udElat svým blízkým radost. Jedna moje známá Uekla, že se jí 
osvEdčuje dárky co nejdUív rovnou zabalit a označit jmenovkou toho, komu 
jsou určeny. Tato dokonalost se mi nedaUí a tak nejednou se už stalo, že pUi 
jarním úklidu na mE vypadly ze skUíňového nástavce různé dárkové drobnosti, 
které jsem tam v pUedstihu ukryla, avšak opominula rozdat. ĚAle vlastnE se až 
tak moc nestalo, protože pUíležitostí nEco darovat je bEhem celého roku víc 
než dost.ě 

V dnešní dobE se počet dárků, a hlavnE útrata za nE, asi zdesateronásobila 
v porovnání s tím, jak tomu bylo dUíve. ZbrzdEme to! Vzpomeňme na úsloví: 
„MénE znamená mnohdy více.“ Vždyť ty dEti či vnoučci, když sedí v hromadE 
papírů nad svými vánočními dárky, mnohdy postupnE ztrácí zájem 
rozbalování dokončit. Tento stav jistE jako rodiče či prarodiče nechceme 
dopustit. NepEstujme v dEtech názor, že naše hodnota závisí na cenE dárku, 
který vEnujeme. PUehnaným pUepychem pUi slavení ŠtEdrého dne zakrýváme 
smysl kUesťanských Vánoc. Ten by se asi dal znovu nalézt v promyšleném, a 
i pro starší dEti zorganizovaném „dárkování smErem z rodiny ven“. Jak pEkná 
je akce v našich sborech nesoucí název „dárkování“, pUi níž pUinášejí lidé nEco 
ze své rukodElné tvorby. Formou vánočního jarmarku jsou pUinesené vEci 
prodávány a výtEžek vEnován jako dar nEkomu potUebnému.  

KUesťanské slavení Vánoc je o NEkom jiném a k pUípravE na Jeho pUíchod 
slouží radostné a pUitom důstojné prožívání Adventu. PUi muzicírování 
v rodinách nebo pUi krásné atmosféUe na adventních koncertech, pUi pečení 
perníčků či jiném tvoUení nás tUeba napadne, koho osamElého z rodiny 
bychom mohli bEhem Vánoc pozvat či navštívit. Možná, že nás osloví 
bezdomovci s kasičkou, do níž sbírají pUíspEvky na štEdrovečerní večeUi, 
kterou pro už tradičnE pUipravuje Armáda spásy. VysvEtleme tento zámEr 
i našim dEtem, a mají-li svou domácí kasičku už dost plnou, doporučme jim, 
že i ony mohou pUispEt. Dobrá akce by byla též odeslání zachovalých hraček 
dEtem do chudých zemí, ale pro letošek nevím, že by to nEkdo uspoUádal. 
Nápadů, jak se hmotnE sdílet s lidmi v nouzi, je jistE víc; doporučuji zavést na 
toto téma v našich rodinách aspoň debatu. Snad bude jejím výsledkem tUeba 
zmírnEní pUehnaných požadavků nEkterých dEtí, které se domáhají: „co 
bezpodmínečnE musí pod stromkem být, jinak ty Vánoce nebudou stát za 
nic.“ Snad celý tento úvod nevyznívá pUíliš kriticky vůči dEtem, vždyť ony 
jednají podle našich postojů. Nechme se naopak nakazit dEtskou upUímností, 
dychtivostí a elánem a prožívejme v rodinném i sborovém společenství 
radostný Advent 2012. 

Jana Slámová 
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BYLO 

Ekumenické bohoslužby po luterském způsobu 

  

Už se stalo nEkolikaletou tradicí, že se kUesťané nEkolika sborů ze stUedu 
mEsta Brna scházejí na ekumenických bohoslužbách. Není to vEc samozUejmá 
a to, že spolu mohou členové různých denominací dokonce slavit společnou 
večeUi PánE, je známkou velké tolerance a také snahy kazatelů, kteUí takové 
setkání pUipravují. Tentokrát jsme se sešli 21. Uíjna v kostele Církve 
československé husitské na Botanické ulici. Zúčastnili se také členové a 
kazatelé sborů Církve bratrské, ČCE, Evangelické církve metodistické, 
Evangelické církve AV, Bratrské jednoty baptistů a Církve adventistů. Slyšeli 
jsme také pozdrav Václava Slouka z Uímskokatolické církve. Jeho slova 
o bolesti nad tím, že zde nemohl stát jako knEz své církve, nám pUipomnEla, 
že jsme stále ještE na cestE k úplnému porozumEní mezi denominacemi. 

Kázáním posloužil baptista bratr kazatel Milan Kern a celé shromáždEní bylo 
provázeno zpívanou liturgií církve augsburského vyznání, kterou jsme tak 
mohli poznat zblízka. 

Milan Ryšavý 

 

Instalace v Blahoslavově domě 

V nedEli 4. listopadu odpoledne se v BlahoslavovE domE 
konala instalace prvního faráUe sboru Brno II Martina 
Horáka. Náš sbor zažil instalaci faráUe letos už podruhé – 
15. ledna byla instalována jako druhá faráUka sboru Saša 
Hauserová. 

Ve zcela zaplnEném BlahoslavovE domE se sešli členové 
našeho sboru i hosté z Brna i z ciziny, a samozUejmE Uada 
faráUů a faráUek, z nichž nEkteUí se na shromáždEní také 
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podíleli; pUedevším bývalý dlouholetý faráU našeho sboru Jaroslav Vítek úvodní 
modlitbou a faráUka Saša Hauserová biblickým čtením a uvádEním pozdravů. 
Bratr senior JiUí Gruber a seniorátní kurátor Vladimír Zikmund uvedli bratra 
faráUe Horáka do služby prvního faráUe sboru, následovalo instalační kázání 
bratra faráUe a pozdravy, které pUednesli kurátor našeho sboru Jaroslav 
Kučera, Anthony Corfe, presbyter sboru Spojené reformované církve ĚURCě 
v Potters Bar ve Velké Británii, kde minulý rok působil bratr faráU Horák se 
svou manželkou Gabrielou, Marta Kosáčková, kurátorka sboru naší církve 
v Jilemnici, Hermann Reining z partnerského evangelického sboru z VídnE a 
dEkan Uímskokatolické církve v BrnE Václav Slouk. ZpEvem posloužil pEvecký 
sbor Cantate Domino pod vedením bratra Jaroslava Marka a pEvecký sbor dEtí 
a mládeže z našeho sboru.  

Bratra faráUe Horáka i jeho rodinu provázela pUání dobrých časů v jejich 
novém působišti a domovE s Božím vedením, ochranou a požehnáním. 

Hana DvoUáková 

 

Povolání kazatele  
NEkomu se možná zdá, že být faráUem je povolání natolik jedinečné, že se mu 
žádné jiné nepodobá. Kdysi nám Uíkali dvojctihodný pane. Duchovenstvo 
tvoUilo zvláštní stav a nepodléhalo svEtským soudům a zákonům. NEkteré 
zvláštnosti nám zůstaly dodnes. NapUíklad pro nás neplatí zákoník práce. 
Nemáme pevnou pracovní dobu. Nedávno jeden poslanec na Slovensku 
dokonce navrhoval, aby faráUi mEli výjimku a mohli Uídit i pod vlivem 
alkoholu.  

Ale tak výjimečné povolání to zas není. I když opatrnE vEUíme, že nás do 
této služby pUivedlo Boží zavolání, neznamená to, že by jiná povolání od Boha 
nebyla. Být lékaUem, učitelem, stavitelem či hudebníkem je stejnE bohulibé a 
potUebné jako umEní kazatelské. Než se bratr Martin stal faráUem, pracoval 
jako ekonom, pečoval o nemocné a poznal i práci manažera. Já zas dElal 
jeUábníka a v uniformE závodní stráže hlídal fabriku. V každé profesi, kterou 
človEk v životE projde, si osvojí určité návyky a postupy, které pak může jako 
faráU využít. 

Bible sama nám nabízí ke srovnání povolání pastýUe. Jenže ovce asi nikdo z 
nás kromE Sváti Karáska nepásl. Z biblického slovníku však víme, že pastýU je 
zkušený vůdce stáda a ovce jedno z nejhloupEjších zvíUat. Kdyby se však faráU 
podle tohoto modelu choval a na lidi ve sboru hledEl svrchu, nebyl by to asi 
ten nejlepší model. Však také když se v bibli hovoUí o lidských pastýUích, jsou 
vEtšinou falešní a sobečtí. Skoro bych Uekl, že být pastýUem je zapovEzená 
role. Naším pastýUem není človEk, ale Kristus Ježíš a my všichni - kazatelé 
i laici - jsme jeho nEkdy zmatené a jindy vdEčné ovce. 

Dále se nabízí povolání učitele. Učíme konfirmandy. PUipravujeme 
snoubence na manželství. Na biblické hodinE vedeme semináU o proroku 
Abakukovi. PresbyteUi se na nás obracejí, abychom jim opravili texty jejich 
modliteb. Jezdíme na zahraniční konference. Máme stále studovat a nEkteUí na 
faUe dokonce píší doktorské práce nebo učí na nEjaké škole nebo fakultE. Ale 
faráU není jen učitel. Víru nestačí zvládnout teoreticky. FaráU může stokrát 
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dElat pohUeb, ale teprve když ho smrt zasáhne ve vlastní rodinE, pozná, co pUi 
tom prožívají jeho posluchači. Teprve až se sami dostaneme na dno – 
uvEdomíme si, že mlčení pomáhá nEkdy více než mnoho moudrých slov.  

Mnozí z nás chápou kazatelské povolání jako pUíležitost být „na volné 
noze“. Takovou volnost mEli kdysi jedinE umElci. Mít svobodné povolání 
znamená, že človEk nemusí ráno vstávat, vyplňovat hlášení a chodit na 
pracovní porady. Místo toho tvoUí ve svém ateliéru. NEkdy naše farní kanceláU 
vypadá jako ateliér. Na stole hromady knih, stohy neotevUené pošty ze 
synodní rady a v počítači mnoho úžasných myšlenek, polemik a 
rozpracovaných studií. Kázání píšeme zásadnE v noci ze soboty na nedEli. 

A proč ne? Kazatel musí mít svobodu v tom, co Uekne lidem z kazatelny. 
Kazatel potUebuje nezávislost a originalitu umElce, aby mohl objevovat Boží 
pravdu. Nesmí se však pUitom odtrhnout od svého sboru. FaráU není 
samostatná jednotka, ale součást organismu. Není to hrdý a nezávislý 
umElec, ale vEčný student, který se může vEnovat teologii jen díky tomu, že 
mu to umožňuje jeho sborová rodina, u které bydlí, která ho živí a která se za 
nEj i modlí. 

Z jiného kazatele se stane naopak úUedník. Na stole má úhlednE srovnaná 
razítka, ve skUíni barevné šanony, v počítači vzornE vedenou kartotéku, ve 
skUíni uspoUádaný archiv a na dveUích cedulku, kdy a kde ho zastihneme. Tak 
to má být. Kazatel musí být spolehlivý, svEdomitý i dochvilný. Ale co když tím 
nEkdo pouze maskuje svou bezradnost. Mnohý kazatel totiž už od svého sboru 
nic nového nečeká. Své povinnosti si splní, kázání má napsané v pondElí a 
zbytek týdne dElá udržovací práce. Ale co když Duch svatý náhle zavane a my 
si toho nevšimneme. Kazatelé i sbory mohou mít hluchá období, ale mEli 
bychom stále doufat a čekat. Bůh je plný pUekvapení a nadEje. Jenže úUedník 
pUekvapení nemá rád. 

Mnohý z nás se občas také pUevlékne do pracovního a stane se z nEj 
údržbáU. Tahle zmEna má pro kazatele zvláštní kouzlo. KonečnE za sebou 
nEco vidí. Když kážete každou nedEli, nevidíte bezprostUednE nic. Ale když 
vymalujete kostel nebo nEkde aspoň otlučete omítku, stojí za vámi kus 
skutečné práce, který i staršovstvo ocení. Vzít si montérky je dobrý relax. Jen 
u toho nesmíme skončit a vEnovat sborovým budovám pUíliš mnoho času. 
Každý z nás touží, aby tu po nEm nEco zůstalo. Ale ty nejdůležitEjší vEci vidEt 
nejsou. I kdyby jen jediný konfirmand skrze nás uvEUil, že Bůh je vErný, 
podíleli jsme se na záchranE svEta.  

PUiznám se, že jsem si kdysi kazatelské povolání vybral mimo jiné proto, 
že je v nEm z každého povolání kousek. Kazatel má být originální a nezávislý 
jako umElec, ale současnE i poslušný a loajální úUedník. Chvíli je učitel, jindy 
údržbáU. LékaU a současnE pacient. PrávE tahle univerzálnost a šíUe zábEru 
patUí k nejvEtším nárokům, ale i radostem našeho povolání.  

PUeji ti, Martine, abys zde v BrnE objevil hodnE pUíležitostí, jak budeš moci 
své obdarování využít. PUeji to nejen tobE, ale i tvé manželce. Ať i vaše dEti 
najdou ve sboru rodinu, která je pUijme za své. Tvé působení v BrnE je 
otevUená pUíležitost a my vEUíme, a budeme se modlit, aby mnohým pUinesla 
požehnání, pomoc i radost. 

JiUí Gruber 
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Vzpomínka na Chotěboř 
setkání seniorů v září 2012 
V dobE od 1. do Ř. záUí probíhal v rekreačním stUedisku naší církve 
v ChotEboUi podzimní pobyt seniorů, který byl organizován Chrudimským 
seniorátem. 

Zmodernizované stUedisko se nachází v tichém prostUedí na lesní louce. 
V okolí lze chodit na procházky po rovných asfaltových cestách, v lese, 
houbaUit nebo provozovat turistiku v romantickém údolí Ueky Doubravky. Když 
prší nebo je chladno – zatopí se!  

Vedením pobytu byla povEUena sestra Jana Capoušková z Pardubic a její 
manžel Pavel Capoušek. Je to pravý muž do nepohody. DElal vše potUebné, od 
častého fotografování, zásobování kuchynE, vožení klientů autem až po 
chystání dUeva na topení.  

Bratr faráU Nečas pUipravoval každodenní srozumitelná kázání, zpívalo se 
z obou našich zpEvníků. Často nás doprovázela na harmonium sestra Marta 
Švandová z Olešnice.  

Musím se zmínit i o bratru Janu Bodečkovi z Moravské TUebové, který 
dennE navrhoval a obEtavE organizoval zajímavý a hodnotný program akcí pro 
celý den. Navštívili jsme napUíklad diakonii v ChotEboUi, vodní nádrž PaUížov 
na Uece Doubravce, která je stará sto let, a další místa. 

Účastníků bylo padesát z různých míst Chrudimského seniorátu – 
nejmladší účastnici byly tUi roky, nejstarší sestra Hana Hnilicová, obyvatelka 
charitního domova pro seniory v MukaUovE, mEla Ř7 let. Ta neúnavnE skládala 
pUíležitostné básnE, napUíklad Rozcvička: „Roky rychle pádí v dáli, zrak se kalí, 
ale pozor, recept je tu: kde se kopce s nebem snoubí, procvič na nich svoje 
klouby, i tvůj duch pak ožije.“ Také jiná sestra, Eva Hnilicová z Moravské 
TUebové, sypala verše z rukávu: „Spadly mi slzy z očí mých a nejdou zastavit, 
Uinou se ještE, hlásají jen, jednu tváU mEjme a k Ježíši se vždy obracejme.“ 

Všem se nám tam líbilo, tvoUili jsme jednu velkou rodinu. Všichni jsme si 
pUi loučení slíbili, že se zase s radostí sejdeme v roce 2013, dá-li nám Pán Bůh 
zdraví a sílu. VEUte, stojí to za to! Doufám, že se ke mnE pUipojí i další bratUi a 
sestry z Brna. 

Draha Kafková 

 

ZAUJALO NÁS 

Kdo je věřící? 

V médiích se človEk setkává se statistikami o počtu vEUících. Koho však mezi 
vEUící zaUadit? V poUadu „Jak to vidí“ 13. 11. 2012 teolog prof. Tomáš Halík 
Uekl Ěkrácenoě: To je nesmírnE složitá otázka, ty statistiky jsou vEtšinou na 
základE toho, že se lidé pUihlásili k církvím pUi sčítání obyvatel nebo na 

základE velmi povrchních zjišťování veUejného mínEní - chodíte do kostela, 
ano - ne, vEUíte v Boha, ano - ne. Já bych, kdyby ke mnE pUibEhl nEkdo 
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s otázkou: vEUíte v Boha, tak Ueknu: ano, ale asi ne v toho, kterého vy máte 
na mysli.  

Solidní výzkumy religiozity ukazují, že religiózní postoj má nEkolik 
zvláštních rovin. Je to znalost nauky, ztotožnEní se s naukou, akceptování 
mravních pravidel toho náboženství, osobní spirituální zkušenost, účast na 
náboženském rituálu, ztotožnEní se s institucí a tak dále. A samozUejmE u 
žádného vEUícího tyto dimenze víry nejsou zcela vyrovnané. Jsou lidé, kteUí 
hluboce akceptují morální pravidla kUesťanství a nechodí nikdy do kostela. 
Jsou lidé, kteUí znají nauku, ale neakceptují nebo nemají nEjakou vlastní 
duchovní zkušenost meditační atd.  

Paradigma vEUící a nevEUící dnes už neplatí, to základní paradigma je dnes 
mezi hledajícími a prodlévajícími, seekers a dwellers. CelosvEtovE a 
pUinejmenším v západním svEtE klesají dva extrémy. Klesá počet lidí, kteUí 
jsou totálnE identifikováni s institucionální podobou církví. Na druhé stranE 
klesá i počet lidí, kteUí jsou vyhranEnE ateističtí. A narůstá zóna mezitím a to 
není šedá zóna, jak se nEkdy Uíká, já myslím, že je velmi barevná. … Jsou to 
jednak lidé, kteUí se považují za ateisty, ale oni tím negují svoji často velmi 
legrační pUedstavu o Bohu a církvi a tam mají úplnou pravdu. Kdyby Bůh byl 
to, co oni si pUedstavují, tak já jsem první, kdo se od nEčeho takového 
odvrátí. Ale často je to spojeno s takovým náboženským analfabetismem, že 
ti lidé o tEch vEcech moc nevEdí. 

Ale dneska je tu další jev. Jeden můj americký, původnE irský kolega, 
pUišel s velmi závažným, krásným a inspirativním termínem anateismus. Ana 
znamená znovu. Je to typ víry, která pUichází poté, co byla akceptována ta 
racionální kritika náboženství. V mojí nové knize s podtitulem „KUesťanství po 
náboženství“ ukazuji, že určitý typ náboženskosti a určitá naivní a banální 
pUedstava o Bohu je nEco, co odumírá. Ale neodumírá víra, nadEje a láska. Je 
možné ta velká kUesťanská témata uchopit novE právE v tom kontextu 
současného filozofického myšlení.  

To má samozUejmE velký dopad na život církve, která by se nemEla stále 
fixovat na ty banální, naivní pUedstavy, které opravdu nelze hájit. NemEla by 
se jenom tak lacinE, modernisticky pUizpůsobovat poslední módE, ale jít na 
hloubku, na spirituální, teologickou a filozofickou hloubku. A já vEUím, že 
z toho může vyjít nEco, co osloví prostE pUemýšlející lidi na všech stranách.    

Vybral Jan Franců 

 

Vzkříšení jazyka, kterým mluvil Ježíš 

Ve dvou vesnicích ve Svaté zemi se kUesťané snaží vzkUísit mrtvý jazyk: začali 
vyučovat aramejštinu, Ueč, kterou pravdEpodobnE mluvil Ježíš. Na Blízkém 
východE se už nepoužívá po celá staletí. Nový zájem o jazyk, který pUed 
dvEma tisíci lety tomuto regionu dominoval, pUichází díky moderním 
technologiím. Totiž díky televiznímu kanálu v aramejštinE, který vysílá až ze 
Švédska. PrávE tam tento starovEký jazyk do dnešních dob udržela komunita 
blízkovýchodních imigrantů, píše izraelský server Times of Israel s odvoláním 
na agenturu AP.  
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Aramejštinu se snaží pUedat svým vnoučatům obyvatelé palestinské 
vesnice Bajt Džalá, která leží kousek od Betléma, kde se podle novozákonní 
tradice Ježíš narodil. Už v prvních tUídách základní školy se aramejsky učí také 
dEti v arabsko-izraelské vesnici Džiš. Ta zase leží v galilejských kopcích, kde 
Ježíš žil a kázal. Dnes zde žije kUesťanská komunita maronitů. Ta bEhem 
bohoslužeb stále zpívá liturgii v aramejštinE, ale jen málokdo dnes modlitbám 
rozumí.   

„Chceme mluvit jazykem, kterým hovoUil Ježíš,“ Uíká desetiletá džišská 
dívka, která se poUád hlásí. DEti se ve škole v aramejštinE modlí, ale učí se i 
slova, jako „slon“, „jak se máš?“ nebo „hora“. NEkteré z nich se pečlivE učí 
psát aramejská písmena, jiné se trochu nudí a hrají si se svými penály, na 
nichž mají obrázky svých oblíbených fotbalových týmů.   

Podle odborníka na aramejštinu z Hebrejské univerzity je dialekt, který se 
v Džiši a Bajt Džalá vyučuje, „syrský“. Podobá se galilejskému náUečí, kterým 
mluvil Ježíš, a prý by si s ním výbornE rozumEli. V Džiši mají dEti od první do 
páté tUídy aramejštinu jako volitelný pUedmEt dvE hodiny týdnE.   

NEkteUí kUesťanští obyvatelé Džiše lobbovali za výuku aramejštiny již pUed 
nEkolika lety, ale vzbudili tím u svých sousedů nevoli: tamní muslimové se 
totiž báli, že se jedná o skrytý pokus pUilákat jejich dEti ke kUesťanství. Proti 
byli i nEkteUí kUesťané s tím, že s důrazem na jazyk jejich pUedků jim bude 
odňata jejich arabská identita, která je pro nE pUednEjší. Nakonec ale nad 

obavami zvítEzil Ueditel školy, sekulární muslim ze sousední vesnice. „Je to 
naše společné dEdictví a kultura. MEli bychom na nE být hrdí a studovat je.“   

A tak se podle ministerstva školství základní škola v Džiši stala jedinou 
izraelskou státní školou, v níž se vyučuje aramejština. A její pUíklad následují 
v Bajt Džalá. Tamní škola patUí syrské pravoslavné církvi. Mnozí zdejší 
kUesťané jsou potomky aramejsky mluvících uprchlíků, kteUí sem utekli v roce 
1ř20 z jihovýchodu dnešního Turecka.   

Podle jednoho z knEží starší lidé ještE aramejsky umí, ale mladí již tuto 
znalost ztratili. PUesto jejich učitelé doufají, že právE výuka aramejštiny dEtem 
pomůže uvEdomit si jejich koUeny. PUestože má syrská pravoslavná i 
maronitská církev dodnes bohoslužby v aramejštinE, jedná se o dvE zcela 
rozdílné kUesťanské denominace. Maronité jsou dominantní kUesťanskou církví 
v sousedním Libanonu. Ve Svaté zemi, kde žije celkem 210 tisíc kUesťanů, je 
maronitů jen nEkolik tisíc. Syrských pravoslavných kUesťanů také v Izraeli 
není víc než dva tisíce.   

ObE školy našly inspiraci a pomoc na pUekvapivém místE: ve Švédsku. Tam 
totiž žije aramejskojazyčná komunita, původem z Blízkého východu, která 
jazyk do dneška udržela živý. Vydávají v nEm noviny, knihy a publikace pro 

dEti, napUíklad Malého prince. Jazyk udržují i díky televizní stanici a mají 
dokonce i aramejský fotbalový tým. ÚUady odhadují, že aramejskojazyčná 
komunita ve Švédsku čítá asi 30 až Ř0 tisíc lidí.   

Pro Uadu maronitů a syrských pravoslavných ve Svaté zemi byla zmínEná 
televizní stanice první pUíležitostí slyšet jazyk jinde než pUi bohoslužbE v 
kostele. Jeho používání v moderním kontextu je vybídlo k tomu, aby se ho ve 
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svých komunitách pokusili vzkUísit. Aramejskými náUečími se v oblasti mluvilo 

pUed 2 500 lety až do 6. století našeho letopočtu, kdy začala dominovat 
arabština, jazyk dobyvatelů z Arabského poloostrova. PUežily jen izolované 
jazykové ostrůvky.   

Maronité zachovali aramejskou liturgii stejnE jako syrská pravoslavná 
církev. Aramejsky mluvili také kurdští židé v severním Iráku, kteUí v 50. letech 
20. století odešli do Izraele. Jedním z aramejských dialektů dodnes mluví také 
obyvatelé tUí kUesťanských vesnic v Sýrii. Učitelé aramejštiny v Džiši nemají 
do budoucna pUehnaná očekávání. Doufají, že se jim podaUí naučit dEti 
aramejštinE alespoň rozumEt, uzavírá Times of Israel. 

Noemi Holeková Ěspolupracovnice ČR 6ě, vybrala Olga Tydlitátová 

 

EVANGELICKÉ KOSTELY 

Nikolčický evangelický kostel 
PUed bitvou na Bílé hoUe patUily Nikolčice 

k bratrským obcím. Po období 
protireformace se po vydání tolerančního 
patentu v roce 17Ř1 pUihlásilo 
k reformovanému vyznání 33 rodin, sbor 
dle tolerančních pUedpisů nemohl 
vzniknout, a tak rodiny patUily 
k nosislavským evangelíkům. 

Už roku 1Ř4Ř se nikolčičtí evangelicí 
chystali k založení sboru. V roce 1Ř62 
chtEli koupit v dražbE celolánský dům, asi 
bývalý bratrský, ale pro katolický odpor 
byla koupE legalizována až za čtyUi roky. 
Sbor se osamostatnil už 10. prosince 
1868. Tam, kde se v pramenech píše 
o sborových stavbách, se spíše jedná 
o důkladné pUestavby. Už v roce vzniku sboru onen koupený dům nikolčičtí 
členové sboru rekonstruovali na farní pUíbytek a ze sýpky se po značných 
stavebních úpravách stala modlitebna. Sbor si v roce 1ŘŘ4 postavil na 
zrušeném hUbitovE novou faru a za osmnáct roků Ě1ř02ě pUistavEl 
k modlitebnE – kostelu vEž. Už za první republiky v roce 1ř2ř koupilo sborové 
společenství v obci dům č. Ř6, který po více než dvaceti letech prodalo, když 
stavElo Ělépe Uečeno zásadnE pUestavEloě v letech 1ř51 a 1ř52 svůj kostel. 
VEž dostala dokonce funkcionalistickou podobu. Rozpočet na celé dílo činil 750 
tisíc Kč, ale částka byla značnE pUekročena. Nové posvEcení kostela se konalo 
5. Uíjna 1ř52. Sbor mEl tehdy 334 členů. 

JeštE dodáme, že v druhé polovinE 60. let 20. století si chtEli nikolčičtí 
evangelíci koupit nové varhany, instalace varhan se uskutečnila v roce 1ř71 
nebo 72 Ěprameny se různíě a v téže dobE si poUídili elektrické vytápEní 
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kostela a pak ještE plynofikovali faru. Sbor vždycky byl a stále je malý, nyní 
má dle Evangelického kalendáUe ř4 členů. 

Prvním faráUem sboru byl František Šebesta, rodák z Hustopečí, pak Viktor 
Opočenský, který pUešel do VídnE jako církevní rada a současnE spravoval 
český sbor ve Vídni. Kazatelé se v Nikolčicích velmi často stUídali, jeden tam 
byl dokonce dvakrát, a nyní mají od roku 1řř6 personální unii se sborem 
v Hustopečích. Od letošního roku zde a v Hustopečích působí jáhenka Katka 
Rybáriková a kurátorem je Josef Solnička. 

JiUí Novák 

 

BIBLICKÉ ZAMYŠLENÍ 

Tvoje milosrdenství, Hospodine, sahá až k nebi, tvoje spravedlnost se dotýká 
mraků. Tvoje spravedlnost je jak mocné horstvo, propastná tůň nezmErná 
jsou tvoje soudy, zachraňuješ lidi i dobytek, Hospodine. Jak vzácný skvost je 
tvé milosrdenství, Bože! Lidé se utíkají do stínu tvých kUídel. OsvEžují se tím 
nejtučnEjším z tvého domu, z potoka svých rozkoší jim napít dáváš. U tebe je 
pramen žití, když ty jsi nám svEtlem, spatUujeme svEtlo. Uchovej své 
milosrdenství tEm, kdo tE znají, a svou spravedlnost tEm, kdo mají pUímé 
srdce. 

Žalm 36,6-11 

Tak jako slunečnice každým dnem otáčí se za sluncem, 
tak já stále hlavu svou  obracím jen za tebou... 

zpívá OldUich Nový ve filmu Hotel Modrá HvEzda. Možná ho znáte. Nejen 
človEk, ale i ta slunečnice, prakticky všechny živé organismy hledají svEtlo. 
Když svítí slunce dostatečnE, dozrává úroda, máme obilí na chleba a hodnE 
cukernaté víno, lidská kůže dostává zdravou barvu, protože sluneční svEtlo 
pomáhá tElu vytváUet vitamín D. SvEtlo potUebujeme k životu. 

A nemyslím tím pouze pUežití. Už je pryč doba, kdy se chodilo spát se 
slepicemi, protože když zašlo sluníčko, byla prostE tma a petrolejka na stole 
nebyla dostatečným zdrojem svEtla pro náročnEjší práci. Pár pUíbEhů a spát. 
Zato ráno vstávat se slepicemi, sotva se rozední. Využívat svEtlo co nejvíce. 
Proto také pUetáčíme hodinky na letní čas, abychom mEli více svEtla, když 
jsme vzhůru. 

Ale naše dnešní civilizace se vyznačuje tím, že pUímo miluje svEtlo a pUináší 
svEtlo pomocí elektrického vedení skoro do každého temného koutu. Kdeže 
jedna petrolejka na stole: dnes se doporučuje mít v místnosti nEkolik zdrojů 
různého osvEtlení. Rádi kombinujeme různé svEtlo. A máme tolik možností, že 
bychom mohli nerušenE pracovat celou noc, stačí mít dostatečnE silnou 
žárovku. A tak už nevstáváme a nechodíme spát se slepicemi, ale pracujeme 
a jsme činní prakticky poUád, nehledE na denní či noční dobu. 

Svítíme ale nejen kvůli práci: nemáme rádi tmu, protože ve tmE není vidEt, 
ve tmE se človEk neorientuje. Tma pUikryje leccos zlého, ve tmE může číhat 
nebezpečí. Proto dáváme na ulice pouliční osvEtlení: abychom se nebáli, aby 
nás nic a nikdo nepUekvapil, abychom se cítili bezpečnEji. 



 
234 

Chceme prostE vidEt a dEláme pro to všechno možné. Nechceme tmu, 
chceme svEtlo a ve svEtle jasné obrysy svEta okolo nás. VEtšina z nás dnes 
nosí brýle, takže víme, co to znamená vidEt rozmazanE, neostUe. Čím lépe 
vidíme, s tím vEtší jistotou se pohybujeme. 

I pUi sebelepším zraku ale platí, že si svEtlo nedokážeme vytvoUit sami ze 
své síly. PotUebujeme k tomu nEjaký vnEjší zdroj. Alespoň tu petrolejku, 
abychom vidEli aspoň na pár kroků. Jenomže slunce, žárovka, petrolejka 
nejsou to jediné, co nám dává svEtlo a umožňuje vidEt.  

Existuje totiž ještE jiné vidEní a jiné svEtlo. SvEtlo, na které se nehledí 
očima, ale srdcem. SvEtlo, které je pUítomno i tam, kam človEk žádné své 
svEtlo neumístil. A to nejen na potemnElé ulici či v černém lese, ale také v 
temnotE našich srdcí a mozků, v temnotE našeho tápání a hnEvu. A toto 
svEtlo nám dává paprsek nadEje i tam, kde my veškerou nadEji a oporu 
ztrácíme. Tohle svEtlo, viditelné očima víry, svítí i tam, kde naše fyzické oči 
vidí jen zmar, katastrofu, ztroskotání, konec. I v troskách domů po 
zemEtUesení na Haiti, i v srdcích tEch, co ztratili své blízké, i hladovEjícím v 
Súdánu, ale i v našich vEtších či menších smutcích a strastech, tam všude 
svítí svEtlo Boží pUítomnosti. A je to to jediné svEtlo, které nezaplaší žádná 
tma. Pán Bůh je pUítomen i tam, kde je človEku nejhůUe. A to jeho svEtlo není 
žádný trik nebo velkopanské gesto nEkoho, kdo je daleko nad vEcí. To jeho 
svEtlo v sobE nese hluboký stín golgotského kUíže. Ale i tento stín byl nakonec 
ozáUen nedElním jitrem. A nadcházející advent je dobou, kdy se svEtlo začíná 
prosazovat proti tmE, kdy se do našich temnot znovu rozzáUí svEtlo vánočního 
očekávání.  

A právE tuto dobrou zvEst pUináší svEtlo Boží pUítomnosti i nám. Jenom 
v nEm můžeme vyznat: když ty jsi nám svEtlem, spatUujeme svEtlo i tam, kde 
by jinak byla totální tma. Když ty jsi nám svEtlem, máme nadEji i tam, kde 
veškerá lidská nadEje definitivnE končí. Když ty jsi nám svEtlem, spatUujeme 
svEtlo, které vede k životu. A my na nEj chceme hledEt stále. 
Tak jako slunečnice každým dnem otáčí se za sluncem, 
tak já stále hlavu svou  obracím jen za tebou... 

 

MODLITBA 

Pane Bože, prosíme tě, ať tvoje světlo září všude tam, kam naše lidská světla 
nedosáhnou. Všude tam, kde se válčí, všude tam, kde lidé pláčou. Prosíme tě, 
ať tvoje světlo září i v našich srdcích a hlavách, v našich vztazích doma i 
jinde. Chceme vidět dál, než kam dohlédneme svýma očima přes ty nejlepší 
brýle. Chceme vidět víc. Prosíme tě, dej nám zrak víry, abychom viděli tebe a 
tvé světlo všude, kamkoli půjdeme. Amen. 

Autor pobožnosti Petr Gallus Ěnar. 1ř7ř v BrnEě vystudoval Evangelickou 

teologickou fakultu UK, rok působil jako odborný asistent na univerzitE 
v Heidelbergu, vikariát absolvoval v Českých BudEjovicích. Od roku 2007 je 
faráUem v SázavE. Je ženatý, má dvE dEti. 
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LIDÉ VE SBORU 

Brno I 

  2.12. Božena Patočková 93 let 

  2.12. VEra Švandová 84 let 

  4.12. ZdenEk Karásek 30 let 

  4.12. Františka ŠtEpánková 74 let 

  8.12. Marie HoUáková 79 let 

10.12.  Zdenka Jelínková 80 let 

10.12. Anna Kozová 77 let 

11.12. Noemi Košťálová 83 let 

11.12. JiUí Král 10 let 

14.12. Josef Haluza 71 let 

14.12. Jarmila Himmelová 72 let 

14.12. Jaroslav Junek 70 let 

14.12. Blažena ŠindeláUová 79 let 

14.12. Karol Zbiejczuk 60 let 

16.12. Eva Vosinková 70 let 

17.12. Josef BednáU 72 let 

18.12. Jan Pokorný 94 let 

21.12. Jarmila Balabánová 83 let 

21.12. KateUina Borošová 10 let 

21.12. Jaroslava Smýkalová 60 let 

22.12. František Krupička 75 let 

24.12. Ladislav Prudký 60 let 

25.12. Zora Ondrová 92 let 

26.12. Miroslav Dostál 40 let 

26.12. Jana Karpíšková 88 let 

28.12. Libuše Kozáková 87 let 

28.12. Jarmila Zemčíková 88 let 

31.12. VEra Vlčková 75 let 

 

Pokřtěni byli: 
4.11. Vít Rybárik, nar. 1řřř 

 

Oddáni byli: 
3.11. KateUina Bauerová 

a Martin Fellmayer 

 

  

Brno II 

  4.12. ŠtEpánka Češková 86 let 

  5.12. Jan Kacko 86 let 

  5.12. Jitka Kraflová 84 let 

  5.12. Olga Krejčová 81 let 

  5.12. Jitka Kraisová 77 let 

  6.12. Rostislav Paška 76 let 

  6.12. Danuše Šlosárková 80 let 

  8.12. Ester Marková 78 let 

10.12. Marie Bohatá 82 let 

12.12. Jana Fussgangerová 40 let 

12.12. František Florián 10 let 

18.12. Růžena Vojtíšková 87 let 

20.12. Lenka Jurdová 40 let 

24.12. Lydie Bláhová 85 let 

24.12. Božena Štelclová 82 let 

25.12. Kamila Nováková 87 let 
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ŽILI MEZI NÁMI 

Ladislav Horák  
Nepovšimnuto probEhlo v letošním roce v brnEnských sborech CČE ř0. výročí 
narození ThDr. Ladislava Horáka, stejnE jako v loňském roce jeho úmrtí, 
pUestože se nekrology objevily jak v Kostnických jiskrách, tak v Českém 
bratru. Je tomu asi tak proto, že pamEtníci jeho působení v BrnE už pomalu 
odcházejí a možná také proto, že Horákovo působení v BrnE nebylo pUíliš 
dlouhé. PUesto ale jeho duchovní práce v BrnE zcela jistE nezapadla, jak 
dosvEdčuje nekrolog prof. Petra Pokorného v Kostnických jiskrách.   

Ladislav Horák se narodil 26. června 1ř22 v Lysé na Českomoravské 
vysočinE. StUedoškolská studia absolvoval v ChotEboUi, kde v roce 1ř41 
maturoval. V této dobE , kdy byly české vysoké školy  uzavUeny, se pUihlásil 
se u synodní rady ČCE k dálkovému studiu teologie, které vedl prof. J. B. 
Souček. JeštE za války nastoupil v Chocni jako prozatímní diakon pro filiální 
sbor v Brandýse nad Orlicí. Zde našel i svoji životní partnerku Annu 
Hajzlerovou z nedalekého NEmčí. Po válce dokončil studia na tehdejší HusovE 
evangelické teologické fakultE v Praze, kde jej zaujaly zejména pUednášky 
profesorů J.B. Součka, F.M. Bartoše, R. Tíčana a také záhy zemUelého 
C. S. Daňka. Poté absolvoval dva semestry v Basileji, kde byl mimo jiné 
posluchačem K. Bartha a O. Culmanna. Po studiích byl zvolen vikáUem 
v brnEnském, tehdy ještE nerozdEleném sboru. Ordinoval ho synodní senior 
KUenek v jeho mateUském sboru v Horní Krupé. V BrnE jako vikáU působil 
v letech 1947–1ř4ř v BlahoslavovE domE. Sám Uíkal, že se zde mnoho naučil. 
Pracoval zde ve farní kanceláUi, kázal ve dvou kazatelských stanicích, vedl 
biblické hodiny a pUedevším pracoval s mládeží, s kterou si podobnE jako 
pUedtím v Brandýse dobUe rozumEl. Profesor Petr Pokorný vzpomíná, že zde 
kolem sebe shromáždil skupinu mládeže, kterou získal pro práci s biblí a 
vytvoUil tak biblický kroužek. V nEm se probíraly jednotlivé biblické oddíly, a 
to tak, že Ladislav Horák vždy shromáždEné účastníky setkání seznámil 
s okolnostmi vzniku pUíslušné biblické pasáže a s významem jednotlivých slov 
původního hebrejského či Ueckého textu a po svých posluchačích pak 
vyžadoval vysvEtlení souvislostí, ale také promýšlení toho, jak se daný 
biblický text vztahuje k jejich životu a životu církve. Učil je tak kritickému 
myšlení a dával jim životní orientaci.  

V roce 1ř4ř byl zvolen faráUem v HodonínE, kde zůstal až do roku 1ř6ř. 
Spolu s kazateli okolních sborů zde zavedl mezisborové vzdElávání. V té dobE 
se stal členem autorského kolektivu, který k vydání pUipravil tUísvazkové 
Konkordance k Bibli kralické. PozdEji se zapojil do prací na ekumenickém 
pUekladu Bible, kde byl členem skupiny pracující na pUekladu starozákonních 
textů. V roce 1ř6ř pUijal Ladislav Horák volbu za faráUe v Liberci. I zde se 
vEnoval biblickému vzdElávání a práci s mládeží. V té dobE stále ještE vedle 
povinností konseniora, administrátora uprázdnEných sborů a pUedsednictví 
odboru pro vzdElávání kazatelů pokračoval v práci na ekumenickém pUekladu 
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a v roce 1ř77 na tehdejší Komenského teologické fakultE získal titul ThDr. na 
základE práce Slovo a údEl o proroku Jeremiášovi.   

Po odchodu do důchodu působil Ladislav Horák v letech 1řŘř – 1997 ve 

sboru v BučinE, kam dojíždEl z nepUíliš vzdáleného NEmčí u Brandýsa nad 
Orlicí, kde se v rodné obci své manželky usadil u rodiny svého syna. 
V brandýském sboru, kde kdysi svoji kazatelskou dráhu začínal, potom 

působil ještE v letech 1řřř–2001. Vypomáhal zde i v pozdEjších letech, 
poslední kázání v brandýském sboru pronesl o první adventní nedEli roku 
200ř. Ladislav Horák zemUel 24. dubna 2011. 

Z manželství s paní Aničkou se mu v dobE jeho hodonínského působení 
narodily tUi dEti – dcery Mirjam a Irena a syn Jan. ObE dcery dnes žijí ve 
Švýcarsku – starší Mirjam zde vystudovala teologii a stala se faráUkou tamní 
reformované církve. Syn Jan absolvoval Vysokou technickou školu v Liberci a 
je dlouholetým členem staršovstva brandýského sboru Ěnyní kurátoremě a 
také jeho varhaníkem.   

Autor tEchto Uádků na ThDr. Ladislava Horáka bude vždy vzpomínat jako 
na hezkého, vlídného starého pána, který nás spolu s matkou vždy 
s úsmEvem vítal v brandýském sboru a jehož kázání bylo vždy založeno na 
důkladné analýze biblického textu. 

JiUí Setinský 

 

DÍKY A PROSBY 

Pane Bože, 
děkujeme, že jsme se mohli probudit do nového dne. Je neděle, den oddělený 
od ostatních, den, který jsi nám daroval. A my jej chceme prožít v radosti 
jako zvláštní den, který darujeme tobě. Chválíme a velebíme tvé vznešené 
Jméno. Haleluja. 

Pane, jsme ti vděční za to, že smíme žít před tvou tváří. Není to vždy 
jednoduché. Naše životy jsou mnohdy klikaté a zamotané. Sami je někdy 
nedokážeme rozplést. Osvobozuj nás a dotkni se nás svou mocí. Dodej nám, 
prosíme, novou sílu. 

Děkujeme ti, Pane, že jsi nás zasvětil do svých záměrů, že smíme mít 
přístup k božím záležitostem. Dej, ať dokážeme žít podle tvého Slova. Pane, 
jsme obráceni k budoucím věcem, důvěřujeme ti, že pro nás máš připravené 
to nejlepší. Vyhlížíme tvůj druhý příchod. Dej, ať jsme na něj připraveni. 

Spoj nás prosíme svým Duchem se všemi, kdo tě společně s námi 
vyhlížejí, a také s těmi, kdo tě vyhlíželi před námi. 

Pane, prosíme, přijď. Amen 

Vstupní modlitba, sbor Brno-Husovice, 25. 11. 2012, vikáU Filip Ženatý 
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ČESKÁ REFORMACE 

Lidový zpěv při bohoslužbách 

Možná to mnohé pUekvapí, ale společný zpEv lidu ve shromáždEních, jak jej 
známe z našich bohoslužeb, zavedla až reformace. Zásluha na tom je u nás 
pUičítána Mistru Janu Husovi, který mEl v kapli Betlémské po kázáních zavést 
pravidelné zpívání církví schválených českých duchovních písní. Byly tehdy 
čtyUi: Hospodine pomiluj ny, Svatý Václave, Buóh všemohúcí a Jezu Kriste 
ščedrý knEže. ZpEv lidu se tak stal stálou součástí českých bohoslužeb. Hus, 
když poznal jakou oblibu společný zpEv  získal, pracoval na dalších českých 
písních. Latinské pUekládal, starší pUepracovával nebo i nové skládal Ěsnad i s 
nápEvemě. Tyto písnE pak lid v kapli učil zpívat. Zpívalo se jednohlasnE, bez 
doprovodu nEjakého nástroje. Nový poUad bohoslužeb, vedl k dalšímu rozvoji 
české Ělidové i umEléě duchovní písnE, což dokládá Jistebnický kancionál 
Ě1420ě, který již obsahuje osmdesát písní. PodobnE tomu bylo sto let pozdEji i 
za reformace v NEmecku.  

Ve švýcarské ŽenevE naproti tomu byl vývoj jiný. Kalvín zde prosazoval 
zpEv zrýmovaných biblických textů. Sám nEkolik žalmů pUepracoval do 
písňové formy. V té dobE se  objevil nový pokus o zpracování žalmů od 
francouzského dvorního básníka Klementa Marota. Jeho sbírka žalmů byla tak 
úspEšná, že se rychle rozšíUila do celé francouzsky mluvící oblasti. Jakmile se 
dostala ke Kalvínovi, ten okamžitE poznal její cenu a rozhodl se využít 
Marotovy žalmy k vydání v prvním reformovaném zpEvníku. Po nedlouhé dobE 
Marot uprchl z PaUíže do Ženevy a tam ho Kalvín požádal o pUebásnEní všech 
žalmů. Žel, Marot po dvou letech v ŽenevE zemUel a jeho dílo nebylo ani 
z poloviny dokončeno. Úkol pak pUevzal Kalvínův spolupracovník, Theodor de 
Beza. Ten práci po dalších osmnácti letech dokončil.    

Jak to bylo ale s nápEvy žalmů? Jakmile byly zbásnEny první žalmy, byly 

k nim pUidávány nápEvy Ěasi i dost neuváženEě, aby se ihned mohly zpívat. Ty 
ovšem nEkdy neladily s textem a proto byly často pozmEňovány i úplnE 
mEnEny. PozdEji se pUihlásili ke spolupráci dva schopní hudebníci, Mathias 
Greiter a Wolfgang Dachstein, bývalí mniši, kteUí se pUidali k reformaci. Ti se 
zasloužili o nápEvy v již zmínEném reformovaném zpEvníku. NejvEtší podíl na 
nápEvech žalmů má však francouzský hudební skladatel Loys Bourgeois. Byl 
pUívržencem Kalvínovým, odešel z Francie do Ženevy, kde se stal váženým 
„kantorem“ ženevského sboru. V této funkci udElal pro zhudebnEní žalmů a 
tím i pro reformaci velmi mnoho. PUes jeho nesporné zásluhy se průbEhem 
času ženevské církevní správE znelíbil. ZvláštE, když po schválení nápEvů 
žalmů pUišel s nEkterými novými zmEnami.  PozdEji chtEl pUi bohoslužbách 
provádEt žalmy i v nové čtyUhlasé úpravE. To už narazil na takové 
nepochopení a odpor, že se rozmrzelý, rozhodl po 15 letech vrátit do PaUíže. 
Po jeho odchodu nevíme už nic o jeho dalším osudu. Zůstalo stále ještE 
čtyUicet žalmů nezhudebnEných. O tom, kdo nápEvy dokomponoval zůstávají 
jen domnEnky, jisté není nic.  

Ke zhudebnEní žalmů využili autoUi soudobé francouzské lidové písnE, 
popEvky i zlidovElé umElé písničky. Z nich použili části melodií, nEkdy 
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i nápEvy celé. Tyto námEty autoUi nepUebírali ovšem mechanicky, ale vždy po 
rozváženém srovnávání obsahu textu s uvažovaným nápEvem. Často mEnili 
nápEv podle vlastní invence. Výsledek byl pozoruhodný.  

Úplný zpEvník všech žalmů, se 125 nápEvy byl vydán r. 1562 jako „ŽaltáU 
ženevský“, nEkdy také nazývaný „ŽaltáU hugenotský“. Stal se v evangelických 
církvích základem vlastních žalmových zpEvníků ĚpUebásnEných žalmů, 
s nápEvy ženevskýmiě. První české vydání, které pUebásnil JiUí Strejc vyšlo 
r. 15Ř7. Ženevské nápEvy se používají dodnes. Každý z nás by mohl jmenovat 
žalmy, které svým souladem nápEvu se zpívaným slovem působí mimoUádnE 
hlubokým dojmem. Zpívané žalmy tak neztrácejí na své aktuálnosti a oblibE 
ani po tUistapadesáti letech.     

K článku pUipojuji ještE informaci o žalmech v novém, pUipravovaném 
zpEvníku naší církve.  

Ladislav Hájek 

 

Člen komise pro nový zpEvník br. OndUej TitEra sdEluje:        

Je příjemné a důstojné mít ve zpěvníku všech 150 biblických žalmů, navíc 
všechny podle reformovaných, ženevských melodií. Pravdou však je, že 
v současné době se zdaleka ne všechny aktivně užívají při našich 
bohoslužbách. Někdy je to kvůli dlouhé, složitě zapamatovatelné nebo nudné 
melodii, jindy už málo rozumíme textovým úpravám.  

Při přípravě budoucího nového evangelického zpěvníku bude tato 
"monotónnost" zpestřena. Úvodní oddíl nazvaný "žalmy a žalmové písně" 
bude obsahovat cca 160 písní různých žánrů a úprav asi 90 žalmů, doslovných 
žalmových textů, jejich přebásnění, parafrází i úryvků. Najdeme tam jak 
klasické ženevské, jiné reformační melodie, moderní úpravy, psalmodie Petra 
Ebena i Miloše Rejchrta (v kralickém znění!), až po několik kánonů s veršem 
žalmu. Některé žalmy budou nabídnuty i ve více zpracováních, jiné zůstanou 
jen v Bibli jako texty k liturgickému čtení. Editoři nového zpěvníku věří, že 
díky nové pestrosti budou slova žalmů zaznívat při našich bohoslužbách 
daleko častěji než dosud.  

 

ZE SBORU BRNO - ŽIDENICE 

Žideničtí na Českomoravské vysočině 

V sobotu 20. Uíjna ráno odjel od evangelického kostela v Židenicích autobus 
s asi čtyUiceti staršími a mladými účastníky, včetnE jejích faráUe, na sborový 
výlet. Členové sboru i nečlenové si zájezdy velmi oblíbili, a proto již potUetí 
jsme putovali po tolerančních modlitebnách Vysočiny. Výlet pečlivE pUipravil a 
vedl odborník, Ing. Marek Fajman z blanenské kazatelské stanice, kterému 
jsme za jeho nevšední informovanost velice vdEčni. 

Po cestE z Brna na Vysočinu zpočátku trochu v mlze, ale záhy v krásném 
podzimním slunečním počasí jsme mEli první zastávku v Proseči u Skutče. 
Tam jsme si nejprve prohlédli kostel. Je postavený v klasicistním slohu ještE 
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podle tolerančních pUedpisů, ale uvnitU jsou dvE Uady masivních sloupů 
s dorskými hlavicemi nesoucí boční kruchty, což dElá dojem trojlodního 
chrámu. Poslední úprava interiéru je od faráUe a výtvarníka JiUího Zejfarta se 
čtyUmi dUevoUezbami znaků evangelistů a výjevy z evangelií, včetnE nového 
stolu PánE a centrální kazatelny. Na levé kruchtE je galerie k poUádání výstav, 
zajímavostí jsou rozdílné lavice v kostele, jak si je rodiny nechaly zhotovit. 
Původní toleranční modlitebna byla zboUena v roce 1Ř34. Prohlédli jsme si 
také starou roubenou školu a dovEdEli jsme se Uadu zajímavostí. 

NapUíklad, že Žid Rudolf Fleischman, jehož urna je uložena na místním 
evangelickém hUbitovE, včetnE kamínků na hrobE, kde jsme také postáli, 
zprostUedkoval pro bratry Heinricha a Thomase Mannovy v Proseči domovské 
právo a to pUispElo k jejich záchranE. Aspoň zvenku jsme si prohlédli chalupu 
spisovatelky Terezy Novákové; zde byla inspirována k románu DEti čistého 
živého, jehož hlavní postava Josef Kvapil je také pohUben na uvedeném 
hUbitovE. V obci je ojedinElé muzeum ,,fajfek“, odtud mEl náš sbor dUevo pro 
velké úpravy interiéru kostela, a také zde má chalupu profesor Petr Pokorný. 

Nabiti zajímavými a novými informacemi jsme pokračovali do nedaleké 
obce Telecí, kde se také nachází původní toleranční sbor. Má dokonce původní 
modlitebnu, ale v roce 1Řř0 k ní pUistavEli novorenesanční vEž i se zvony, 
o které kostel dvakrát pUišel. Jen výjimečnE si staré modlitebny zachovaly 
svou původní podobu, nebylo tomu tak ani v Telecím. Na současném vzhledu 
interiéru se podílel architekt Bareš a JiUí Zejfart. Zdejší atrakcí je Lukasova 
zpívající lípa, stará asi 600-700 roků, s obvodem kmene pUes jedenáct metrů. 
Pantáta Jiroušek prý v její dutinE za protireformace opisoval Bibli a pUitom si 
zpíval bratrské písnE. Lidé se báli, že tam straší. U lípy jsme společnE 
zazpívali píseň: Mocný Bože, pUi Kristovu… PUipomenuli jsme si také, že 
z Telecího pocházel dlouholetý židenický kurátor, s častým pUíjmením v tomto 
kraji, Josef Filipi a že zde má své koUeny profesor Evangelické bohoslovecké 
fakulty Pavel Filipi. Za 2. svEtové války byla na evangelické faUe odbojová 
skupina, do níž byl zapojen i faráU Otakar Kadlec. 

Za poledne jsme dorazili do Poličky. Jediná Polička z navštívených míst má 
moderní funkcionalistický kostel z roku 1ř37. PůvodnE ho projektoval 
architekt Tejc z našeho sboru, ale poličtí evangelíci se rozhodli pro návrh Dr. 

Ing. Kozáka. Úpravy kostela, jak jsme ho vidEli, probEhly v ř0. letech. Sbor 
má kontakty s presbyterní církví v USA, včetnE táborů a jazykových kurzů. 

V Poličce jsme mEli čas na obEd a odpočinek. Kdo chtEl, prohlédl si 
novogotický kostel sv. Jakuba, v jehož vEži se narodil hudební skladatel 
Bohuslav Martinů, a mohl navštívit hUbitov s jeho hrobem. 

Odpoledne nás čekali ještE v Borové, kde je toleranční reformovaný sbor. 
Prvním kazatelem, jako v mnoha jiných sborech, byl Maďar Daniel Márton. 
Modlitebna má témEU původní podobu a na sousedním hUbitovE jsou mimo 
jiné pohUbeni faráUi OldUich Videmen, známý hlavnE jako pracovník 
Jeronýmovy jednoty, a JiUí Tytl, dUívEjší zdejší faráU. 

JeštE jsme se dozvEdEli, že zde na varhany hrál i Bohuslav Martinů, že 
v Borové byli na dovolené i Masarykovi, a když byl TGM v zahraničí, v roce 
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1ř15 se tam nakazil jejich syn Herbert tyfem a záhy zemUel. Tereza Nováková 
tam našla námEt k románu JiUí Šmatlán. 

Naše poslední zastavení bylo v JimramovE. Na Jimramovsku se po vydání 
tolerančního patentu pUihlásilo k reformovanému vyznání neobvyklé množství 
lidí. Proto také nemEli problémy se založením sboru, postavením prostorné 
modlitebny, ani s pUistavEním vEže v letech 1ŘŘ3-Ř4, a ani s povoláním 
kazatele. Prvním kazatelem sboru se stal Michal Blažek, pozdEjší 
superintendent moravské reformované církve.  

Generální oprava chrámu probíhala v letech 1řŘ6-Ř7. PUi dokončování 
oprav pUi provádEní klempíUských prací došlo k požáru, shoUela stUecha a krov 
a vše bylo promáčeno. Díky velké pomoci a obEtavosti mnohých, včetnE 
jimramovských katolíků, byly následky požáru rychle odstranEny a v srpnu 
1řŘŘ kostel novE posvEcen. Proti kazatelnE a stolu PánE jsou netradičnE 
umístEny nové varhany. Mezi evangelickým a katolickým kostelem jsou 
hUbitovy propojené vybouraným otvorem ve hUbitovní zdi, kde nEkteUí 
účastníci výletu objevili hroby svých pUedků. Na faUe je zUízena zimní 
modlitebna s pozdEjším názvem Karafiátova síň Ědle zdejšího rodáka, faráUe 
ve Velké LhotE na Valašsku a autora Broučkůě, upravená podle návrhu 
akademického malíUe Miroslava Rady z Prahy. Z dUívEjších faráUů si 
pUipomeňme aspoň Jana Kellera, který nás po sboru provedl, JiUího Tomeše, 
pUíslušníka Svobodovy armády, žijícího v Blansku, a z posledních let Tomáše 
Jirků. 

Blížil se večer a my jsme se s uspokojením vraceli malebnou krajinou 
Vysočiny a tEšili se a tEšíme se už na další sborový výlet v pUíštím roce. 

JiUí Novák 

 

KNIHA 

Dopis Alexandrovi 

Knihu s tímto názvem napsala Renata Laxová pro svého vnuka, narozeného 
v roce 1992 v USA, aby poznal osudy české a slovenské části rodiny, do které 
patUí. Je to pUíbEh o tom, jak velké dEjiny dvacátého století pUeválcovaly malé 
dEjiny jedné rodiny. Autorka byla jedním ze zachránEných dEtí Nicolase 
Wintona, což se však dovEdEla až o mnoho let pozdEji. Její život a životy 
jejích rodičů a prarodičů poznamenaly obE totality, nejprve nacistická a potom 
komunistická. Narodila se v židovské rodinE v roce 1ř31 v BrnE. Její tatínek 
Mikuláš Polgar, původem Slovák, byl hlavním účetním u Plačků, v obchodním 
domE na MasarykovE ulici, kde se seznámil se svou pozdEjší ženou Nelly, 
která tam pracovala v právnickém oddElení. Renata byla jejich jediným 
dítEtem a v BrnE prožívala krásné, bezstarostné dEtství až do začátku 
Protektorátu. JeštE po letech vzpomínala v dokumentu Mateje Mináče Nickyho 
rodina na hrůzu, kterou v ní vzbudily hoUící brnEnské synagogy.  
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Záchrana Renaty začala nenápadnE – její 
maminka vyslechla v rozhlase pUednášku 
britského poslance, který nabádal všechny 
„nežádoucí“ občany Protektorátu, aby odešli, 
dokud je čas. Napsala mu zdvoUilý dopis, 
psala, že jsou židovská rodina s jedinou 
sedmiletou dcerkou, jejíž fotografii k dopisu 
pUiložila, a ptala se, zda by nemohl poradit, jak 
by se dcerka mohla dostat do bezpečí do 
Anglie. Sama nevEUila, že na svůj dopis 

dostane odpovEď. O pEt dní pozdEji pUišel 
dopis psaný jménem tohoto poslance, že 
udElají, co bude v jejich silách, aby jejich 
dcerušce umožnili dostat se co nejdUíve do 
Anglie. Za dalších pEt dní byl rodinE doručen 
druhý dopis z Anglie, který určil další smEr 
života Renaty. Byl od rodiny Danielsovy z 
Manchesteru, která mEla pEtiletého chlapce Harryho, a nabízela, že by byli 
ochotni starat se o Renatu jako o vlastní dítE tak dlouho, dokud by to bylo 
zapotUebí. ĚS touto rodinou potom pojilo autorku celoživotní pUátelstvíě. Po 
období pUíprav a vyUízení potUebných dokumentů byla Renata zaUazena do 
transportu, který odjel z Prahy 31. července 1ř3ř.  

I když rodiče Renatu na odjezd pUipravili, 
bylo to pro ni, a snad ještE víc pro její rodiče, 
tEžké loučení – mnoho dEtí, které do Anglie s 
dEtskými transporty odjely, se s nikým ze 
svých rodin už po válce nesetkaly. Renatini 
rodiče válku pUežili, ale jejich zážitky od 
zatčení gestapem v BrnE, vypovEzení na 
Slovensko, skrývání, až po shledání po válce v 
BratislavE a nesnadnou cestu do Brna 

pUipomínají akční film, byly ale krutE skutečné. 
Renata si v Anglii v nové rodinE zvykla a po 
válce se vrátila domů. Další život rodiny 
Polgarových ale neblaze ovlivnil únorový puč, 
začaly ústrky a špehování. RenatE se však díky 
slušné domovnici, která na ni podávala 

informace, podaUilo dostat na lékaUskou fakultu a vystudovat pediatrii. NEkolik 
let pracovala v DEtské nemocnici, kde se vEnovala genetice, vdala se a 
s manželem a dvEma dEtmi dokonce získali v BrnE byt.  

21. srpen 196Ř zastihl Renatu s mladší dcerou na Slovensku a jejího 
manžela a starší dceru v Anglii. Renata se okamžitE rozhodla dostat se s 
dcerou jakýmkoliv způsobem do Anglie. Nejprve se jim podaUilo odjet do 
VídnE, potom se všichni shledali v Anglii, aby tam začali nový život. Ani tím 
však neskončilo jejich putování, Renatin manžel, známý veterináU, získal po 
nEkolika letech místo na jedné americké univerzitE a tam nakonec celá rodina 
zakotvila.  
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Události spojené s Renatiným odjezdem do Anglie v roce 1ř3ř mEly 
nečekané pokračování po mnoha letech. Po srpnu 1ř6Ř rodinu Laxových 
v LondýnE vzal k sobE profesor Penrose, který se s nimi poznal v létE 1ř6Ř 
v BrnE, a tam došlo ke zvláštnímu setkání. Paní Laxová na tuto událost ve své 
knize vzpomíná: „Jednou večer zaklepal pan profesor na dveUe ‚našeho‘ 
pokoje a pozval mE, abych s ním sešla do studovny. Má tam prý hosty, kteUí 
by se se mnou rádi setkali. Šla jsem za ním po schodech dolů a ve studovnE 
jsem uvidEla vysokou dámu elegantního vzezUení se dvEma pány. Pan 
profesor mE pUedstavil jen kUestním jménem. ‚Tak toto je Renata,‘ Uekl 
jednoduše. Dáma, která mnE byla naprosto cizí, vstala, popošla ke dveUím a 
srdečnE mE objala. Když mE pustila, vidEla jsem, že má v očích slzy. 
‚SamozUejmE, že to je ona,‘ Uekla. ‚Byla jste Polgarová, že?‘ Ukázalo se, že 
všichni tUi patUili, tak jako profesor Penrose, ke kvakerům, k nimž patUili 
i Danielsovi. PUed válkou vydávali kvakerské noviny, v nichž byly 
uveUejňovány fotografie židovských dEtí, které v Anglii hledaly útulek pUed 
Hitlerem. Moje fotografie byla mezi nimi, a dáma si vzpomnEla na ponEkud 
nezvyklé jméno Renata a pan profesor si vzpomnEl na moje tehdejší pUíjmení. 
Tuto historku považuji za jakési zázračné uzavUení jednoho z kouzelných 
osudových cyklů mého života.“ 

Kniha Renaty Laxové se čte jedním dechem – je velmi dobUe napsaná a 
navíc se odehrává částečnE v BrnE, což je prostUedí nám blízké. Starším z nás 
pUipomene události, které jsme také prožívali, byť tUeba ne tak dramaticky, ti 

mladší si uvEdomí, čím lidé za obou totalit museli projít a jak to ovlivnilo jejich 
životy. 

Hana DvoUáková 

 

BUDE 

Hudební nešpory v Červeném kostele 

jubilejní desátý ročník, který se koná pod záštitou hejtmana JK Michala Haška 

 

První adventní nedEli, tj. 2. prosince 2012 v 1ř.30 hodin, bude ukončen 
letošní ročník benefičních večerů s hudbou a biblickým zamyšlením. Naše 
pozvání pUijal bratislavský violoncellový soubor Čelisti s umEleckým vedoucím 
Janem Pospíšilem, koncertním mistrem violoncellové skupiny operního 
orchestru Slovenského národního divadla v BratislavE; ansámbl tvoUí členové 
již zmínEného orchestru - Katarína Černá, Roman Harvan, Ján Šiška, Peter 
MichonEk, Aranka Šupková, Branislav Bielik, Pavol Kulifa a Marika Kovácsová. 
Na programu budou skladby Josepha Bodina Boismortiera, Johanna 

Pachelbela, Petra Iljiče Čajkovského, Edvarda Griega, Eduarda Grella, Georga 
Goltermanna, Anatolije Konstantinoviče Ljadova a Johna Bocka. Soubor nás 
zaujme netradičním nástrojovým obsazením, a tím i zvláštností zvukového 
souznEní devíti violoncell. 

  



 
246 

 

Hostem večera bude vynikající slovenský zpEvák Peter Mikuláš - bas, který 
zpívá napU. v Metropolitní opeUe v New Yorku a na mnoha evropských 
operních scénách, včetnE Uímského Teatro dell Opera. UmElec pravidelnE 
vystupuje s Českou a Slovenskou filharmonií, Orchestrem de Paris, 
Vídeňskými filharmoniky, Orchestrem Monaco a Uadou dalších. JistE si ho 
pamatujeme z emotivního vystoupení s Českou filharmonií v Katedrále sv. 
Víta pUi pohUbu prezidenta Václava Havla v Requiem Antonína DvoUáka. 
Tentokrát ho uslyšíme v árii Zachariáše z opery Nabucco, kterou napsal 
Giuseppe Verdi, a v árii Sarastra z opery Kouzelná flétna Wolfganga Amadea 
Mozarta. Biblické zamyšlení bude mít senior JiUí Gruber a dobrovolné vstupné 
bude vEnováno brnEnskému stUedisku Diakonie ČCE. Ta darované peníze 
použije na podporu výstavby ChránEného bydlení Nosislav pro osoby se 
zdravotním postižením a seniory. Tento projekt s celkovými náklady 21 726 
0Ř1 Kč bude podpoUen dotací z Regionálního operačního programu Jihovýchod 
ve výši 1Ř 022 440 Kč, částku 3 321 Ř12 Kč však musí, jako spoluúčast na 
stavbE objektu, uhradit stUedisko v BrnE. Snaží se ji shromáždit pomocí darů, 
benefičních akcí a sbírek. ĚVíce viz www.nosislav.diakonie.czě 

ZávErem pár čísel statistiky: za desetileté období nešpor bylo zrealizováno 
celkem 62 večerů a bylo vybráno a darováno skoro půl milionu Kč. KromE 
návštEvníků nešpory finančnE podporoval i Jihomoravský kraj, statutární 
mEsto Brno, Nadace Divoké husy, OSA a nEkolik sponzorů. Tolik Ueč čísel. Ale 
co se numericky vyčíslit nedá, je vdEčnost obdarovaných, kterou vyjadUují 
nejenom svými dEkovnými dopisy. Jsou  to nestátní organizace pracující 
v sociální oblasti, namátkou jmenuji stUediska Diakonie ČCE – Brno, Betlém 
v Kloboukách u Brna, MysliboUice, o. s. NadEje v BrnE a o. s. Handicap klub 
Brno. A co se také nedá vyčíslit, je vdEčnost za Boží pomoc pUi realizaci tohoto 
projektu. 
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P. S. Již nEkolik dnů mám tento článeček v počítači, občas zmEním slovosled 
nebo objevím zapomenuté písmenko. A najednou mám pUed sebou ř. číslo 
Setkávání. Kupodivu nejdu hned, jako obvykle, na poslední stránku – Ze 

staršovstva, kde jsem ráda četla sarkasticky humorné zprávy faráUe Jaroslava 
Vítka, ale otevírám časopis tak, jak se sluší, tedy od začátku. PUeskočím 
podEkování Lydii Pospíšilové, nEjakým podEkováním se nebudu zdržovat… 

Začnu číst konfirmace v BlahoslavovE domE od Saši Hauserové – 

mimochodem její pUíspEvky začínám také milovat – a najednou mi dojde, že 
to podEkování bylo určeno vlastnE mnE. Vrátím se tedy a začnu číst… 
Šok…Tolik chvály a na první stranE! BEžím za manželem……. Co Uíci dále? 
Jedno slovo: DDKUJI. 

ĚPUesto si neodpustím dvE poznámky k již zmiňovanému článku od 
ŠtEpána Hájka z devátého čísla Setkávání: 1ě Český chlapecký sbor Boni pueri 

vystoupil na nešporách poprvé; 2ě V pUípravném výboru hudebních nešpor 
jsem začala pracovat na podzim 2004 a dramaturgem – jak vzletné slovo – 

jsem se stala už v roce 2005ě. PUesto: DEkuji… 

Lydie Pospíšilová 

 

 

Kavánička v prosinci 
stUeda od 15 hodin, Opletalova 6 

 5. 12 Poznáváme Broumovsko – promítat bude bratr profesor Radek Marek 

12.12. Vystoupení studujících konzervatoUe 

19.12. Vypráví nám bratr faráU Jan Pokorný 

 

 

Perníčky v Blahoslavově domě  
Po loňském prvním ročníku vás opEt zveme 1. prosince v ř hodin na pečení a 
zdobení perníčků do Blahoslavova domu. Výrobky malých i velkých pekaUů a 
pekaUek budou součástí vánoční nadílky pro dEti a seniory ze sboru Brno II, 
pro obyvatele domova seniorů na Kociánce a obyvatele Ústavu sociální péče 
pro zrakovE postižené v BrnE-Chrlicích. Zveme všechny, kdo chtEjí pUiložit 
ruce k dílu, bez rozdílu vEku či kuchaUských zkušeností. PS: Máme novou 
troubu! 
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ZE STARŠOVSTVA 

Brno I 
Staršovstvo vyslechlo zprávu o ukončení obnovy kanalizace a terénních úprav 
v areálu Betlémského kostela, které v budoucnu umožní pUistoupit 
k rekonstrukci fary a již nyní zvEtšují možnosti parkování pro účastníky 
bohoslužeb. Náklady byly 761 tisíc Kč. Staršovstvo schválilo plán bohoslužeb 
do konce roku a vyslechlo průbEžnou informaci o práci s dEtmi a mládeží. Byly 
podány tUi žádosti o dotace na Magistrát mEsta Brna: na opravu varhan, 
hudební nešpory a časopis Setkávání. Staršovstvo a kazatelé se pUipravují 
na plánovanou vizitaci, kterou vykoná synodní rada ve sboru seniora dne 
9. prosince. Finanční komise pUipravila odpovEď na dotazník o hospodáUské 
sobEstačnosti, která byla schválena a bude postoupena synodní radE. Byly 
schváleny roční odmEny zamEstnancům sboru. Byla domluvena brigáda na 
vyklizení a dovoz pUebytečných vEcí z Červeného kostela. Sejdou se komise 
stavební, výchovná a výbor, který pUipravuje plán pro pEvecký sbor Cantate 
Domino. 

 JiUí Gruber 
              

Brno II 
Staršovstvo vzalo na vEdomí zprávy o zvláštních sborových setkáních a 
službách Božích v pUedchozích týdnech ĚnávštEva z partnerského sboru 
z VídnE, pUednáška o práci Diakonie Vsetín, Hra ve mEstE pro rodiny, faráUská 
instalace a návštEva hostů z Velké Británieě, a o pUípravE setkání v pUíštích 
týdnech ĚŠachy pro Diakonii, odpoledne deskových her, nešpor, vánoční 
služby Božíě. Doporučilo zmEny Církevního zUízení týkající se funkčních období 
poslanců církevních shromáždEní a členů církevních orgánů. Schválilo zámEr 
požádat o zmEnu splátkového kalendáUe týkajícího se nEkterých závazků, 
které má nyní sbor v souvislosti s opravami nájemních bytů. Staršovstvo 
schválilo návrh pro sborové shromáždEní finančnE podpoUit menší sbory 
církve, a to prostUednictvím seniorátního fondu solidarity sborů.  

Martin Horák 

 

Brno-Židenice 
Staršovstvo se vrátilo k vydaUenému Uíjnovému sborovému zájezdu po 
tolerančních modlitebnách Vysočiny a podEkovalo jeho organizátorům. PUi 
pUípravE programu ve sboru pro adventní a vánoční období vEnovalo 
pozornost pUedevším již tradičnímu Dárkování Ěř. 12.ě, jehož výtEžek je 
tentokrát určen nadačnímu fondu Ester. — Byl schválen program sborového 
shromáždEní 25. 11. Ěvolba 2. kazatele sboruě, vyplnili jsme dotazník synodní 
rady k samofinancování církve a vedle bEžných provozních záležitostí jsme 
tentokrát více prostoru vEnovali právE končící opravE kostela ĚodstranEní 
vlhkosti zdivaě a venkovního vstupu do suterénu modlitebny Ěoprava zdi nad 
vchodem, vybudování opErné zídky a její osazení zábradlímě. 

Libor Švanda 



   
 

TÝDEN VE SBORU 

Brno I 

Po – Pá 9-12, St 15-17 

Pondělí: 
18:30 staršovstvo 10.12. 
 

Úterý: 
15:00 DD Věstonická 

17:00 dětský klub  
19:00 přípravka NŠ 

19:00 modlitební setkání 
Středa: 
13:00 Diakonie 5.12. 

15:00 kavárnička 

16:00 konfirmandi 

18:00 mládež 
 

Čtvrtek: 
9:30 klub otevřených 

         dveří 6. a 20.12. 
17:00 biblická hodina 

 

Pátek: 
18:30 pěvecký sbor 
 

Neděle: 
10:00 nedělní škola 

11:00 setkání na faře 

17:00 třicátníci 9.12. 
 

 

Brno II 

Po – Pá 8.30-11.30  

 

Pondělí: 
18:30 staršovstvo 10.12. 
 

Úterý: 
13:00 Diakonie 11.12.  

18:30 setkání střední 
generace 4.12. 

19:30 setkání střední 
generace 11.12., 18.12. 

 

Středa: 
18:00 biblická hodina 

19:30 mládež 
 

Čtvrtek: 
16:00 vyučování dětí 
17:00 dorost 

 

Sobota: 

9:30 DD Kociánka 
1.12.,15.12., 29.12. 

 

Neděle: 
9:00 nedělní škola 

10:00 setkání 
v Blahoslavově domě 

 

 

Brno – Husovice 
 

Středa: 
18:30 mládež 
 

Čtvrtek: 
19:00 biblická hodina 

20:00 staršovstvo 13.12. 
 

Pátek: 
15:30 Husovičtí vřešťani 
 

Neděle: 
  9:00 nedělní škola 

10:00 setkání na faře 

18:00 Desert 9.12. 

 

 

Brno – Židenice 

Úterý: 
16:00 BH pro děti 
17:30 předkonfirmační 
setkávání 
19:00 DŽES – Židenické 
setkání mladých lidí 
 

Středa: 
17:00 biblická hodina pro 
děti v Blansku 

19:00 biblická hodina v 
Blansku 

19:30 staršovstvo 12.12. 
19:00 Zpěvy a modlitby 

z Taizé 19.12. 
 

Čtvrtek: 
17:30 setkání mládeže 

19:00 biblická hodina 

Sobota: 

Sborové pečení perníčků u 
Přikrylů 15.12. od 15 hod.   
Neděle: 
  9:00 nedělní škola 

10:00 setkání u kávy a 
čaje v modlitebně 

18:30 pěvecký sbor 
Chrapot 

 



   

31.12. 

30.12. 

26.12. 

25.12. 

24.12. 

23.12. 

16.12. 

9.12. 

2.12. 

 

BK: Betlémský kostel v 8:30 

ČK: Červený kostel v 10:00 

Rch: Rychmanov v 14:15 

Opl: Sál Opletalova 6 v 10:00 

  

Starý rok 

ČK 17:00 Olga Tydlitátová 

První po narození Páně 

BK 9:00 Jiří Gruber 

Štěpána mučedníka 

společně s Brno II 
Rch 9:00 Jiří Gruber, VP 

Narození Páně 

BK Olga Tydlitátová, VP 

ČK Olga Tydlitátová, VP 

Cantate Domino 

Štědrý den 

BK 15:00 Jiří Gruber 
ČK 23:00 Jiří Gruber 

Čtvrtá adventní 
BK Olga Tydlitátová 

ČK Olga Tydlitátová 

Třetí adventní 
BK 10:00 dětská 

vánoční slavnost 
Rch Olga Tydlitátová 

Druhá adventní 
BK Joel Ruml 

ČK Joel Ruml 

První adventní  
BK Jiří Gruber, VP 

ČK Jiří Gruber, VP 

Rch Jiří Gruber 
ČK 19:30 J. Gruber 
nešpory 

Brno I 

BD: Blahoslavův dům v 9:00 

Kuř: Kuřim v 10:00    
Tiš: Tišnov 

  

 

BD 17:00 Martin Horák 

 

BD Jaroslav Vítek 

Tiš 10:30 Martin Horák 

 

BD Martin Horák 

 

BD Martin Horák, VP 

Kuř A. Hauserová, VP 

Tiš 13:45 Hauserová, VP 

 

BD 15:00 A. Hauserová 

 

BD A. Hauserová 

Tiš 10:30 Martin Horák 

 

BD Martin Horák  
Tiš 10:30 A. Hauserová 

BD 15:00 A. Hauserová 

vánoční program dětí 

 

BD A. Hauserová 

Tiš 10:30 Martin Horák 

 

BD Martin Horák, VP 

Kuř A. Hauserová, VP  

Tiš 13:45 Hauserová, VP 

Brno II 

Hu: Netušilova 26 v 9:00 

Ma: Maloměřice, Borky 7 

       DDS v 10:30 

  

 

Hu 15:00 Filip Ženatý 

 

Hu Štěpán Hájek 

 

 

Hu Štěpán Hájek, VP 

 

Hu 15:00 Štěpán Hájek 

vánoční rozjímání 

 

Hu Filip Ženatý 

 

Hu Štěpán Hájek 

Ma Štěpán Hájek 

Hu 15:00 dětská vánoční 
slavnost 

 

Hu Štěpán Hájek 

 

Hu Štěpán Hájek, VP 

 

 

ČK 19:30 J. Gruber 
nešpory 

Brno – Husovice 

Žd: Židenice v 9:00  
Bl:  Blansko v 14:00 

  

 

 

Žd Ondřej Macek 

Bl Jan Asszonyi 

 

 

Žd Pavel Kašpar, VP ChraPoT 

Bl Pavel Kašpar, VP 

 

Žd 15:00 Pavel Kašpar 

 

Žd vánoční hra dětí 
Bl vánoční vystoupení dětí 

 

Žd Jaroslav Vítek, ChraPoT 

Bl Jaroslav Vítek 

  

Žd Pavel Kašpar, 
od 10:30 dárkování 
Bl Pavel Kašpar, dárkování 

 

Žd Pavel Kašpar, VP 

Bl Pavel Kašpar, VP 

Ekumenický sboreček z Brna 

Brno – Židenice  


