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Přehled bohoslužeb – únor 2019

3. února – 4. neděle po Zjevení Páně
9:30 Klobouky

11:00 Velké Hostěrádky

10. února – 5. neděle po Zjevení Páně
8:00 Brumovice 
9:30 Klobouky

17. února – 6. neděle po Zjevení Páně
9:30 Klobouky

11:00 Velké Hostěrádky

27. února – 7. neděle po Zjevení Páně
8:00 Brumovice 
9:30 Klobouky

3. března – Proměnění Páně
9:30 Klobouky

11:00 Velké Hostěrádky – se slavením svaté Večeře Páně



Milí přátelé, zveme vás na pravidelná 

ekumenická setkání v evangelickém kostele. 

Chceme se asi na hodinu ztišit 

k modlitbě ticha a zpěvům z Taizé. 

Můžete se ale přijít zastavit i na chvíli kratší. 

Modlitba Taizé a ticha
každé úterý od 19 hodin

"Z hlubin lidského srdce stoupá skrytá 

touha po přítomnosti, 

tichá touha po společenství. 

Ať nikdy nezapomeneme, 

že tato prostá touha po Bohu je už 

začátkem víry." 

(bratr Roger)



Seniorátní a další akce v únoru
každé úterý Modlitba Taizé a ticha od 19 hodin

každou středu Biblická hodina pro děti v Brumovicích od 16:00
Biblická hodina pro dospělé v Brumovicích od 17:45

každý čtvrtek Biblická hodina pro dospělé v Kloboukách od 18:00 

1. února PLESEM Brno

4. února Schůze staršovstva sboru v 18 hodin

23. února Přednáška „Čína mezi zdí a pandou“ v 17 hodin na faře

25. února Setkání u kávy a filmu v 18:30 na faře

4. března Schůze staršovstva sboru v 18 hodin



SOM a SEM
Brněnského 

seniorátu 
Vás zvou na 

P L E S E M
ples nejen 

evangelíků napříč 
generacemi

Lístky můžete 
zakoupit v 

předprodeji v 
Blahoslavově domě 
a u členů SOMu za 

200 Kč, nebo na 
místě za 250 Kč.



Heslo Jednoty bratrské na měsíc únor

Soudím, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat 

s budoucí slávou, která má být na nás zjevena. 

Římanům 8,18

Jak v bouři kapka 

chvěji se úzkostí, nadějemi. 

Tisíc let mi srdce usedá. 

Skanu? 

Vzlétnu? 
Vzhůru, srdce! 





Čím laskavější na své dítě budeš, tím důslednější 

a náročnější si budeš moci dovolit být v určování 

hranic a v káznění. A obráceně....

Jestliže chceš jednat laskavě uprostřed 

nepříjemného, avšak normálního vývoje 

adolescenta, musíš se na to připravit, být 

energický a umět se ovládat. 

(Dr. Ross Campbell: Hledám svou cestu)



Ve školním roce každou středu od 16 do 17:30 hodin 

biblický program pro děti

Kazatelská stanice Brumovice
Bohoslužby 2. a 4. neděli v měsíci v 8:00 hodin

Kazatelská stanice Velké Hostěrádky

Bohoslužby 1. a 3. neděli v měsíci v 11:00 hodin

Kazatelská stanice Morkůvky
Z důvodu rekonstrukce modlitebny se bohoslužby od ledna 

2019 nekonají.



Diakonie ČCE – středisko BETLÉM je nestátní 
neziskovou organizací poskytující sociální služby 
lidem s těžkým zdravotním postižením. 

Diakonie BETLÉM pomáhá:
• dětem s těžkým mentálním a kombinovaným 

postižením a autismem
• dospělým lidem s postižením mentálním, 

kombinovaným nebo autismem
• dospělým osobám s tělesným postižením
• seniorům a jinak znevýhodněným dospělým 

osobám



Schůzky jednotlivých družin:

Velké Hostěrádky:

Úterý 16:30 Stopaři (hoši)

Středa 16:30 Tlapky (děvčata)

Čtvrtek 17:30 starší skauti/tky

Klobouky:

Středa 16:00 Slepýši – Světlušky a 

Vlčata (1.- 3. třída)

Pátek 16:00 Orli (hoši)

16:00 Kobry (děvčata)

17:00 Kolibříci (mládež)



Římskokatolická farnost 
Klobouky u Brna
Bohoslužby

Klobouky: St 17:30

Pá 17:30

Ne 10:00

Krumvíř: Čt 17:30

Ne 8:30

Bohumilice: So 16:00

Velké Hostěrádky: So 17:00

Kostel Svatého Vavřince


