
Farní sbor 
Evangelické církve (ČCE) 

v Kloboukách u Brna

Kontakt:
Brněnská 218/30 

691 72 Klobouky u Brna
tel.: 608 579 839

https://www.facebook.com/cceklobouky/
http://klobouky.evangnet.cz/

https://www.facebook.com/cceklobouky/
http://klobouky.evangnet.cz/


Přehled bohoslužeb – březen 2019

3. března – Proměnění Páně
9:30 Klobouky

11:00 Velké Hostěrádky – se slavením svaté Večeře Páně

10. března – 1. neděle postní 
8:00 Brumovice 
9:30 Klobouky

Bohoslužby se slavením svaté Večeře Páně

17. března – 2. neděle postní
9:30 Klobouky

Výroční sborové shromáždění

27. března – 3. neděle postní
8:00 Brumovice 
9:30 Klobouky

31. března – 4. neděle postní
9:30 Klobouky



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 březnu
každé úterý Modlitba Taizé a ticha od 19 hodin

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

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

4. března Schůze staršovstva sboru v 18 hodin

16. března Seniorátní konference na téma Ekumena (Brno 1)

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

31. března Koncert Mužského sboru filharmonie od 18 hodin

4. dubna Schůze staršovstva sboru v 18 hodin

6. dubna Ekumenická pouť POJĎME SPOLU



Staršovstvo sboru 

zve všechny členy 

Farního sboru ČCE v Kloboukách u Brna na

Výroční sborové shromáždění

neděle 17. března 2019 

začátek v 9:30 bohoslužbami

Kromě běžných zpráv o činnosti sboru, Diakonie BETLÉM

a dalších, proběhne také

volba sestry farářky Martiny Zuštinové na další funkční období 5 let



Koncert postní 

a velikonoční hudby
31. března 2019 v 18 hodin 

Evangelický kostel 

v Kloboukách u Brna

Zazní díla autorů: Francis Poulenc

Josef B. Foerster 

Bohuslav Martinů

Účinkují: Mužský sbor a varhany, dirigent Petr Fiala

Martin Jakubíček – varhany 

Tomáš Badura – baryton 

Vítězslav Šlahař – recitace

Vstupné 150 Kč

Klobouky 

u Brna 



v sobotu 6. dubna 2019

Ekumenická pouť jižní Moravou

z Nosislavi do Hustopečí - délka cca 17 km

Sraz v 9:00 v evangelickém kostele v Nosislavi
Zastávky: Velké Němčice, Křepice, Nikolčice, Kurdějov 

Matice velehradská, Farnost u sv. Tomáše v Brně

a Brněnský seniorát Českobratrské církve evangelické

zvou na 

II. ročník pěší pouti 

z Nosislavi do Hustopečí



Heslo Jednoty Bratrské na měsíc březen

Upněte se srdcem k Hospodinu a služte jenom jemu. 

1.Samuelova 7,3

Nyní, zde, na této cestě 

odevzdávám ti svůj hlas. 

Nechť jsi to ty, 

kdo jde a mluví, 

kdo mou rukou 
koná tvé dílo.





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


