Vánoční list
prosinec 2017, leden 2018 AD

Bohoslužby
24. prosince – 4. neděle adventní a Štědrý den
9.30 Klobouky – vánoční slavnost

25. prosince – Boží hod vánoční
9.30 Klobouky – Bohoslužba se slavením sv. Večeře Páně

31. prosince – neděle v oktávu vánočním
9.30 Klobouky – rodinná bohoslužba

1. ledna – Nový rok, ekumenická bohoslužba
15.00 katolický kostel – káže Jan Asszonyi (Církev bratrská)

Biblické slovo

„Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé.“
Zjevení 21,6b
Bratři a sestry,
tento verš byl vylosován na rok 2018. Je to Boží zaslíbení. Bůh říká: „Tomu, kdo
žízní dám napít zadarmo vody živé.“ Podmínkou nejsou zásluhy, člověk si tuto
vodu nemusí kupovat. Dostane ji zadarmo a dokonce kdykoliv. Stačí dojít k
prameni a načerpat z něj.
Vzpomínám si na letní výlet do hor. Před výstupem nám řekl náš vedoucí:
„K vrcholu neběžte, nechoďte zkratkami a nezapomeňte pít.“ Vzpomínám si na to,
jakou žízeň jsem cítila, když na nás pražilo slunce i na tu radost na vrcholu hory.
Doušek vody a rozhled po krajině. Připomíná mi to výhled do nového roku, který
máme před sebou.
A přijdou mi dobré ty tři rady k výstupu na horu. Pokud chceme vydržet, je dobré
rozvrhnout síly i pití, nerozběhnout se z plných sil, abychom za chvíli nevypustili
duši. Je dobré jít poctivě, nevolit zkratky, nesnažit se věci ošulit a je dobré
odpočívat a pít. Nezapomenout čerpat energii, radost, odvahu, vše, co
potřebujeme k tomu, abychom došli do konce a žili dobrý život. Takovým
pramenem je pro nás Bůh.
Možná si svou žízeň za normálních okolností ani neuvědomujeme. Máme vodu na
dosah ruky, stačí otočit kohoutkem. Jsou však lidé, kteří na nedostatek pitné vody
umírají. V suchem postižených oblastech stojí se džbány a kanystry fronty na
vodu, která často ani není pitná. Bez vody není života. Kdo si svou žízeň uvědomí,
pramen vody opravdu docení. Jsem ráda, za všechny projekty, které pomáhají
vodu čistit, kopat studně a lidem vodu přináší a učí je o zdroj vody pečovat.
Na obrázku na obálce vidíme Marii a Josefa, kteří našli útočiště vedle hostince, ve
stáji. Asi ani tam nebyla tekoucí voda. A přece vidíme ceduli:
Akce! Dnes, živá voda zdarma.
Je to paradox, že nám malé dítě nabízí to, co zdánlivě
nemá. Jenže Ježíš je právě tím zdrojem vody živé.
Hostinský stojí vedle a trochu rozmrzele se dívá na
konkurenci, kterou nečekal. Ježíš nám nabízí oživení,
občerstvení, které se dá přirovnat k vodě, jež
zachraňuje žíznícího před smrtí.
Jde víc než o žízeň po vodě
Jde však o víc, o žízeň po životě, po naději, po smyslu.
To vše nám nabízí Bůh skrze svou blízkost, své
narození do tohoto světa. Nabízí nám naplnění touhy
po lásce a přijetí. To je opravdu pramen, který nás
oživuje. Pojďme se napít z pramene vody živé. Jako ze
studánky, jejíž voda osvěží a v jejíž vodě spatříme pravdu o sobě. Kéž chodíme k prameni vody živé pravidelně a čerpáme zde pokoj a vše,
co k životu potřebujeme. M. Zuštinová
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Kulturní akce a pozvánky
15. prosince – se sejdeme na faře od 16 hodin
k besedě o dobrovolnictví na Ukrajině. Po
roce se dozvíme zase novinky ze života lidí
žijících na frontě i o organizaci „Chuti
pomáhat“ a panenkách Motankách. Vyprávět
nám tentokrát přijede Tadeáš Pala. Michal
Kislicki – Kody pro nás natočil video-pozdrav.
Motanky i my se na Vás těšíme!

Jako již tradičně i letos k nám dorazí Betlémské světlo. Světlo, které
putuje z Betléma, přivezou skauti i k nám do Klobouk. Na Štědrý
den si ho můžete přijít zapálit do kostela a to před a po Dětské
vánoční slavnosti. Je naším přáním, aby tento mezinárodní symbol
Betlémského světla přinesl do co nejvíce rodin pokoj a Boží
požehnání.
Skauti a skautky

25. prosince vás srdečně zveme od 18 hodin
na koncert sboru Izmael, Standy Hellera
a The Izmaels Brothers

Bohoslužby v lednu 2018
7. ledna – 1. neděle po Zjevení Páně
8.00 Morkůvky, 9.30 Klobouky, 11.00 Velké Hostěrádky
14. ledna – 2. neděle po Zjevení Páně
8.00 Brumovice, 9.30 Klobouky
21. ledna – 3. neděle po Zjevení Páně
8.00 Morkůvky, 9.30 Klobouky, 11.00 Velké Hostěrádky
28. ledna – 4. neděle po Zjevení Páně
8.00 Brumovice, 9.30 Klobouky

Boží požehnání a vše dobré do dalších let přejeme sestrám a bratřím
našeho sboru při příležitosti jejich narozenin v lednu 2018.
Libuše Vaculová z Velkých Hostěrádek – 60 let
Jarmila Dostálová z Klobouk – 70 let
Hana Poláková z Bohumilic – 70 let
Jindřich Koubek z Klobouk – 75 let
Jaroslav Roznos z Klobouk – 75 let
Jaroslav Pučálka z Borkovan – 75 let
Libuše Dvořáková z Brumovic – 88 let
Milada Komorášová z Krumvíře – 78 let
František Krátký z Brumovic – 86 let
Růžena Luskačová z Krumvíře – 82 let
Josef Gala z Morkůvek – 76 let
Miroslav Huták z Klobouk – 85 let
Konstantin Mráz z Bohumilic – 88 let

Narozeniny zveřejňujeme podle klíče: 60, 65, 70, 75, 76, 77…
Respektujeme, pokud nám nahlásíte, že si zveřejnění nepřejete.

28. prosince – od 18 hodin vánoční večírek v Brumovicích
29. prosince – 14 hodin modlitba na Betlémě
26. ledna – PLESEM – ples nejen evangelíků napříč generacemi
Brno, Středisko volného času Lužánky
27. ledna – SBOROPĚNÍ Brno II
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Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Kloboukách u Brna, Brněnská 30, 691 72,
e-mail: cceklobouky@seznam.cz; http://klobouky.evangnet.cz; tel.: 608 579 839;
IČ sboru: 48452327; číslo bankovního účtu: 2200347489/2010
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