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Bohoslužby
25. prosince – Boží hod vánoční
9.30 Klobouky – Bohoslužba se slavením
sv. Večeře Páně
27. prosince – neděle v oktávu vánočním
9.30 Klobouky

3. ledna – 2. neděle po Vánocích
9.30 Klobouky
Bohoslužeb se může účastnit 50 lidí, pokud nebudou přísnější omezení.
Aktuální informace najdete na našich webových stránkách a na
sborovém Facebooku. Přijďte, pokud se cítíte zcela zdrávi.
V kostele je dezinfekce na ruce, prosíme, mějte roušky. )

Bohoslužby v lednu 2021
3. ledna – 2. neděle po Vánocích
9.30 Klobouky
10. ledna – neděle po Zjevení Páně
9.30 Klobouky
17. ledna – 2. neděle po Zjevení Páně
9.30 Klobouky
24. ledna – 3. neděle po Zjevení Páně
9.30 Klobouky
31. ledna – 4. neděle po Zjevení Páně
9.30 Klobouky

JUBILEA – JUBILEA – JUBILEA
Boží požehnání a vše dobré do dalších let přejeme sestrám a bratřím našeho sboru
při příležitosti jejich narozenin v lednu 2021.

Libuše Dvořáková – 91 let
Jindřich Koubek – 78 let
Jaroslav Pučálka – 78 let
Pavel Mráz – 60 let
Milada Komorášová – 81 let
František Krátký – 89 let
Růžena Luskačová – 85 let
Jaroslav Roznos – 78 let
Josef Gala – 79 let
Konstantin Mráz – 91 let
Dagmar Spaková – 65 let
Pavel Pilát – 75 let
Jaroslav Bedřich – 76 let

Upřímně blahopřejeme!
Narozeniny zveřejňujeme podle klíče: 60, 65, 70, 75, 76, 77…
Respektujeme, pokud nám nahlásíte, že si zveřejnění nepřejete.
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Vánoční zamyšlení nad heslem Jednoty bratrské na rok 2021
„Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.“ (Lukáš 6,36)
Milí přátelé,
o Vánocích slavíme příchod Boha na tento svět. Bůh se stal člověkem, aby
přebýval mezi námi. Učinil to z lásky k nám.
Když si někdy povídám se sourozenci, stane se, že si pamatují z dětství jiné
scény a situace. Nevnímají vždy všechno stejně. Někdy zazní věty jako:
„To mluvíš opravdu o tátovi? Kde jsem to žil, to si takhle vůbec
nepamatuju.“ Nebo: „Nikdy nezapomenu, jak mi táta byl v těžkých chvílích
oporou, v každé krizi mi vždycky pomohl.“
Stejně napínavé mohou být rozhovory o Bohu. Jak ho vnímáme? Jak se
ohlížíme, nebo budeme jednou ohlížet, na život s ním? Jakou roli hraje Bůh
v mém životě? Právě v krizích vyplouvá na povrch, kým pro nás Bůh je.
Je pro mě Bůh pomocí a oporou? Mohu se mu svěřovat se svými úzkostmi
a trápeními a dodává mi to posilu, inspiraci, naději? Věřím v Boha
soucitného a láskyplného, nebo o jeho vztahu ke mně pochybuji a zdá se
mi být lhostejným, nebo dokonce nespravedlivým? To, jak Boha vnímáme,
ovlivňuje náš život. Je proto důležité Boha hledat a poznávat ho. Nezastavit
se u svých předsudků nebo zklamaných očekávání. Hledat ho celým svým
životem, celým svým srdcem a duší. Proto se Bůh stal člověkem, abychom
ho mohli najít. Poznáváme ho v Ježíši Kristu. Ježíš ukazuje Boží vztah k nám.
Usedá vedle lidí, kteří jsou zranění, a přináší jim pokoj a naději. Říká:
„Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní,“ a ukazuje tak význam
milosrdenství právě k těm nejpotřebnějším. K lidem, kteří nám nemusí být
vždy příjemní nebo milí. K lidem, kteří nám přinášejí těžkosti nebo nás
zraňují. „Bůh je milosrdný,“ říká Ježíš svým posluchačům a vybízí je: „Buďte
milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.“
Ježíš ukazuje, že milosrdenství a soucitnost s bídou druhých lidí je více než
oběť pro Boha. Lidé vytlačení na okraj společnosti s Ježíšem prožili, že je
jim Bůh nablízku. Ježíš nevyhledává mocné tohoto světa, ale lidi slabé,
obtížené trápením. Setkává se s nemocnými, s nevěstkami, vdovami,
sirotky, celníky. Jejich utrpení se ho dotýká a vede ho na místa, kterým se
ostatní snaží vyhnout. Ježíše nacházíme tam, kde bychom mocného
Mesiáše nehledali. A začíná to jeho narozením.
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Ježíš se rodí do zcela prostých
podmínek. Na obrázku, který chce
přiblížit Boží milosrdenství, je to
znázorněno podkladem – obyčejnou
pytlovinou. Ve středu leží dítě, kolem
něj červená záře symbolizující to, co
je lidské, živé, pulzující, srdce i tělo.
Na pozadí je naznačena hnědá zem.
Ježíš se dotýká našich srdcí i tohoto
světa. Bůh nás miluje, a proto k nám
přichází. Do našich podmínek.
Ti, kdo se mu otevírají, se stávají
součástí jeho příběhu, spolu s ním
tvoří jeho království. Jak?
„Buďte milosrdní!“ vyzývá nás Ježíš.
Tak se stáváme součástí jeho
království. Nemáme se v životě řídit
podle toho, jak se lidé chovají k nám, ani podle toho, co můžeme získat pro
sebe, ale podle toho, jak se chová Bůh.
Na obrázku se zdánlivě nic neděje. Při tom ale vyzařuje dynamiku a sílu
milosrdenství. Síla milosrdenství je nezničitelná a má moc proměňovat
svět. Červené tahy štětce vytvářejí bezpečnou kolébku, náruč. Oranžové
naznačují plamen Ducha svatého, který buduje. Z rozbitých zlomků či
střepů povstává tvar okna ve tvaru sepjatých rukou. Duch svatý vytváří
bezpečný prostor pro život. Duch svatý spojuje, co bylo rozbité, přivádí
k Bohu. Milosrdenství se těžko popisuje. Musí se žít. V tisíci a jedné
proměnné, protože tolik podob má utrpení. I tady u nás, v našich rodinách,
u našich sousedů a přátel. Abychom ho nepřehlédli, potřebujeme otevřené
srdce a vnímavého ducha. Ten nám také napoví, jak pomoci. Kdy je
potřeba vzít za ruku, kdy třeba nakoupit, kdy jenom posedět a mlčet spolu.
Bůh nám dává svou lásku, která nás proměňuje. Zbavuje nás strachu, a tak
můžeme být milosrdní a milosrdenství vnášet do míst, kde je bída a bolest.
Jak funguje milosrdenství, tomu v posledku rozumí jen Bůh, my se to však
od něj můžeme celý život učit.
Požehnané Vánoce a dobrý vstup do nového roku.
Martina Zuštinová
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Modlitby:

Sbírka z nedělní školy

Milý Bože,
před pár dny v Brně napadl sníh. Mnoho lidí kolem mě z toho mělo
radost, rozjasněný den, jiskřičky v očích. Chci Ti poděkovat za všechno
to štěstí, které lidé prožívali. Díky za drobnosti, kterými kořeníš náš
život. Pomáhej nám, abychom si je dokázali uvědomovat. A měj s námi
trpělivost, když se nám to občas bude uvědomovat obtížně nebo Ti
zapomeneme děkovat.
My lidé jsme stejně malí jako sněhové vločky. Pomáhej nám prosím,
abychom tak jako ty vločky dokázali lidem kolem dělat radost,
rozjasňovat den, zažehávat jiskřičky v očích. Buď s námi ve dnech, kdy
Tě spatřujeme ve svých bližních, ve sněhových vločkách i v dalších
každodennostech kolem nás.
Zůstávej s námi i ve dnech, kdy máme oči zavřené.
Amen.
(Adéla Bednaříková, 20 let, studentka psychologie, Miroslav)

Sbírku, kterou děti vybírají při nedělní škole jsme věnovali jako
příspěvek na vánoční dárkování dětem adoptovaným na dálku přes
organizaci Wontanara.

Pane náš,
vyznáváme, že jen nesnadno hledáme dobrý smysl izolace. Pokud se
bibličtí svědkové víry ocitali v izolaci, vždy to mělo hlubší smysl.
Prosíme, abychom tak uměli přijímat i naši současnou realitu.
Prosíme, posiluj naši víru ve Tvou lásku, která překonává horizonty
našeho myšlení, která nás zve do společenství s Tebou v rozměru
časnosti i věčnosti. Děkujeme, že tuto lásku smíme zažívat.
Děkujeme teď především za všechny, kdo se trpělivě nasazují do služby
lidem potřebným – lidem zasaženým pandemií přímo i nepřímo, lidem,
pro které je současná situace „vykolejením“ a důvodem k úzkostem.
Prosíme Tě o posilu pro zdravotníky, sociální pracovníky i duchovní.
Prosíme, aby se lidé nebáli využívat možností, které dává současná
komunikační technika, a vzájemným sdílením starostí i důvodů k naději
a radosti vnášeli do života světlo. Prosíme o posilu každého z nás v tom,
čím můžeme být i v těchto chvílích prospěšní – ať už je to šíření pokoje,
vytrvalosti v modlitbách za mnohé, co tíží svět v našem blízkém
i vzdáleném okolí, trpělivosti v zodpovědném chování či nasazení sil ke
konkrétní pomoci.
Ty jsi zdrojem naší naděje. Buď, prosíme, stále s námi.
Amen
(Jan Esterle, učitel ZUŠ, člen sboru ČCE Chrást u Plzně)
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Vánoční hra
Tento rok nebudeme vánoční hru hrát v kostele. Spojili jsme se však
moderní technikou a nahráli pro vás pásmo čtení a písniček. Najdete
ho 24. prosince na našem sborovém Facebooku:
https://www.facebook.com/cceklobouky.
Díky všem, kteří jste přispěli!

Poděkování
Jako se mnoho z vás na jaře zapojilo do šití roušek, nyní jste posílali
dobroty sladké i slané do nemocnice Kyjov pro zdravotnický personál
na infekčním Covid oddělení. Všem moc děkujeme!

Sborový kalendář na rok 2021
Vyjde nejdříve v únoru. Těžko se v této době plánuje. Počítáme však
s přednáškami a koncerty, které jsme tento rok byli nuceni zrušit.
O všech plánovaných akcích vás budeme včas informovat sborovými
dopisy.

Betlémské světlo
I tento rok přivezou skauti
Betlémské světlo. Můžete si pro
něj dojít 24. prosince na faru od
10 do 12 hodin. Pak bude na
stolečku u bočního vchodu do
kostela. 25. prosince si můžete
betlémské světlo vyzvednout po
bohoslužbě v kostele.
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