
           Vánoční zamyšlení 
 

Milí přátelé, všechny Vás zdravím v tomto vánočním čase. 
Zdravím především Vás, se kterými se osobně nemám 
možnost setkat při nedělních a jiných sborových 
shromážděních. Zdravím Vás, kdo jste v nemocnicích, 
domovech odpočinku ve stáří, i Vás, kdo to máte z jakýchkoli 
důvodů do našeho sboru daleko.  
 

Vánoční hvězda nás dovedla ke Štědrému dnu a Vánocům. 
Na obrázku vlevo vidíme v ocasu komety jakoby cesty k jedné 
hvězdě. Jdeme k Bohu různými způsoby, ale jdeme spolu, 

jsme si více či méně blízcí i vzdálení. Jdeme vedle sebe, za sebou. A vánoční 
hvězda nám při tom svítí na cestu. Na cestu nám svítí sám Bůh. To abychom 
nezabloudili, aby nám tma nenahnala strach. Jdeme za světlem v důvěře, že 
tmu přemůže. Ať je ta tma kolem nebo i v nás. Věříme, že světlo zvítězí, že nám 
jde naproti.  
V písni prosíme Boha: „Nechť tvé světlo jasně vzplane a ostříhá našich cest! 
Bezpečně vždy noha stane, když tvé slovo svící jest. Halelujah! Cestu tvoji najít 
chceme, Bože náš; z nepokoje ku pokoji jediný ty vodit znáš!“ (Evangelický 
zpěvník č. 452, druhá sloka).  
Je to Boží slovo, které nám dává světlo do našich dnů. Bůh k nám promlouvá. 
V Bibli i jinak, možná i docela tiše. Bůh se stal člověkem právě proto, aby k nám 
mohl hovořit a my lidi mu porozuměli.  
Jsme na cestě životem, která je leckdy klikatá a my na ní nekráčíme mílovými 
kroky, ale různě škobrtáme. Na Ježíši je nejúžasnější to, že nalezl Boha v této 
nedokonalosti a řekl nám, že musíme dělat totéž, jinak na této zemi nebudeme 
nikdy spokojeni. Naděje, o které o Vánocích tolik mluvíme, nemá nic 
společného s pocitem jistoty. Když podlehneme strachu z nejistoty, budeme se 
snažit mít vše v rukou, být Bohem. Místo abychom se snažili stát se Bohem, 
připomínáme si o Vánocích pravý opak, totiž že se Bůh stal člověkem. Bůh vzal 
na sebe nejistotu a křehkost lidského bytí. Bůh se stal člověkem, aby nám 
ukázal, co to znamená být člověkem.  
O Vánocích má být člověk člověkem. To není tak samozřejmé. Lidí, kteří 
zůstávají lidmi, je někdy nedostatek. Těch, co se mají za bohy, supermany, těch 
je naopak dost a dost. Být člověkem není nikdy vyřešená věc. Musíme se jím 
znova a znova stávat. Počítat se svými hranicemi. Uvědomit si, že jsem život 
dostal/a. Dostali jsme čas. Dostali jsme lásku.  
Vánoce existují jako pomoc, jelikož se nám to bez Boží pomoci moc nedaří. 
Ježíš se narodil jako člověk, aby nám připomněl, jak to vypadá být člověkem.  

Přejeme Vám všem, Vašim rodinám, Vašim milým, abyste prožili pokojné 
Vánoce. Abyste si dokázali být blízko s těmi, které máte rádi. Abyste našli cestu 
k těm, ke kterým jste snad cestu zapomněli nebo docela ztratili.  
A přejeme Vám, aby se ve Vašich srdcích a životech rozezněl chvalozpěv andělů: 
„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“ 
(Lk 2,14)                                                        farářka M. Pumrová a staršovstvo sboru  

 

Modlitba 
Pane Bože, děkujeme ti, že se teď na chvíli zastavujeme. O Vánocích každému 
z nás říkáš: „Mám tě rád. Ty jsi moje milovaná dcera, můj milovaný syn. V tobě 
mám zalíbení.“ Nemusíme se tě bát. Ty nám neublížíš. Nemusíme se ani měnit, 
abys nás měl rád. Žasneme nad tím. Radujeme se. A děkujeme ti za to.  
Pane, prosíme, dotkni se svým Duchem našich srdcí, ať se znovu necháme 
uchvátit tvým příchodem. Probuď v nás víru, jakou měli pastýři a dej, ať i my 
k Tobě najdeme cestu a pokloníme se ti.  
Otevírej naše oči, ať v temném světě zahlédneme paprsky světla, které nepohltí 
žádná tma. A dej, ať můžeme prožít jednotu se všemi křesťany na světě, kteří se 
v těchto dnech radují z tvého narození. Amen 
 

Požehnání 
Ať Vám milost dělá život krásným a bohatým před Boží tváří. Láska ať Vás provází 
a hřeje a ať Vás brání před chladem a mrazem lidské zloby. A Boží pravda ať Vám 

svítí na cestu, když se moci chopí tma. Amen  
 

Betlémské světlo 
Od neděle do středy bude v kostele (nebo na faře) k dispozici Betlémské světlo, 
které dovezli skauti z Betléma. Můžete si přinést svíčky a světlo si donést domů. 

 

Srdečně Vás zveme:  
 

na Dětskou vánoční slavnost 
24. prosince od 9.30 v kostele v Kloboukách  

 

na bohoslužbu se svatou večeří Páně  
25. prosince – Narození Páně  

9.30 kostel Klobouky  
 

na tradiční koncert sboru Izmael a Stanislava Hellera 
25. prosince od 18.00 v kostele v Kloboukách 

 

na bohoslužbu 1. neděli po Vánocích 
28. prosince 2014 od 9.30 v kostele v Kloboukách  

slouží bratr farář Ondřej Macek 

 

 



JUBILEA   -   JUBILEA   -  JUBILEA 
 

Boží požehnání a vše dobré do dalších let přejeme sestrám a bratřím našeho 
sboru při příležitosti jejich narozenin. 

 

1. ledna 
2. ledna 
3. ledna 
4. ledna 
 
6. ledna 
8. ledna 
 
14. ledna 
 
15. ledna 
20. ledna 
24. ledna 

Libuše Dvořáková z Brumovic  – 85 let 
Milada Komorášová z Krumvíře – 75 let 
František Krátký z Brumovic – 83 let 
Ladislav Pažebřuch z Velkých Hostěrádek – 70 let 
Zdena Krátká z Brumovic – 75 let 
Kamila Nádeníčková z Borkovan – 88 let 
Jaroslav Adámek z Kašnice – 65 let 
Josef Krupica z Klobouk – 86 let 
Růžena Luskačová z Krumvíře – 79 let 
Jarmila Otřísalová z Klobouk – 89 let 
Vlasta Ondrůjová z Borkovan – 86 let 
Miroslav Huták z Klobouk – 82 let 
Konstantin Mráz z Bohumilic – 85 let 
 

Bohoslužebný program v lednu 
 

1. ledna 2015 – Nový rok 
14.00 Klobouky – ekumenická bohoslužba 

 

4. ledna 2015 – 1. neděle po Vánocích 
8.00 Morkůvky, 9.30 Klobouky, 11.00 Velké Hostěrádky 

 

11. ledna 2015 – 1. neděle po Zjevení Páně 
8.00 Brumovice, 9.30 Klobouky 

 

18. ledna 2015 – 2. neděle po Zjevení Páně 
8.00 Morkůvky, 9.30 Klobouky, 11.00 Velké Hostěrádky 

 

25. ledna 2015 – 3. neděle po Zjevení Páně 
8.00 Brumovice, 9.30 Klobouky 

 

Dále v lednu zveme: 
 

17. ledna od 10 hodin na seminář drátování 
 

29. ledna od 18 hodin na přednášku o holokaustu 
 

DÍKY všem, kteří jste letos zaplatili SALÁR – tj. roční příspěvek člena církve na fungování sboru. 
Výše saláru je ponechána na odpovědnosti a možnostech každého člena a lze ho platit kdykoliv 

převodem na účet nebo běžnou poštovní složenkou nebo osobně (číslo účtu i adresa jsou na 
první straně tohoto dopisu). 

Vánoční dopis 
Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Kloboukách u Brna 

 

Léta Páně 2014 
 

 
 
 

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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