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Přehled bohoslužeb - advent

2. prosince – 1. neděle Adventní
9:30 Klobouky, Bohoslužba se slavením svaté 

Večeře Páně

9. prosince – 2. neděle Adventní
8:00 Brumovice – se slavením sv. Večeře Páně

9:30 Klobouky

16. prosince – 3. neděle Adventní
8:00 Morkůvky – se slavením sv. Večeře Páně

9:30 Klobouky
11:00 Velké Hostěrádky – se slavením sv. Večeře 

Páně

23. prosince – 4. neděle Adventní 
8:00 Brumovice, 9:30 Klobouky 



Přehled bohoslužeb – Vánoce a Nový rok

24. prosince – Štědrý den
9.30 Klobouky – vánoční slavnost s dárky pro děti

25. prosince – Boží hod vánoční
9:30 Klobouky, Bohoslužba se slavením svaté 

Večeře Páně

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

1. ledna – Nový rok, ekumenická bohoslužba
15.00 evangelický kostel – káže P. Petr Šikula



Milí přátelé, zveme vás na pravidelná 

ekumenická setkání v katolickém 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
Od 6. listopadu 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 prosinci
každé úterý Modlitba Taizé a ticha od 19 hodin v katolickém kostele

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

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

1. prosince Adventní koncert v 17 hodin v kostele

2. prosince Adventní trh u kostela od 14 hodin

3. prosince Schůze staršovstva sboru v 18 hodin

4. prosince Vizitace sboru od 18 hodin

9. prosince Setkání seniorů na faře v Kloboukách od 15 hodin



V adventu si do bytu dáváme adventní věnec, na kterém postupně 

rozsvěcujeme čtyři svíce, které symbolizují Ježíše Krista jako Světlo, 

které osvěcuje náš všední život. Adventní věnec je zároveň i symbolem 

věnce vítězů. Dáváme si jej proto do bytu s důvěrou v to, že se náš život 

ve spojení s Bohem zdaří, že Bůh scelí a narovná vše zlomené a 

nalomené v našem životě, že nakonec v našem životě zvítězí dobro, 

láska a světlo…

Světlo adventního věnce

postupně prozařuje náš všední život

V adventu vyhlížíme Toho, 

který osvěcuje a proměňuje náš život



Heslo Jednoty Bratrské na měsíc prosinec

Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. 

Matouš 2,10

Hvězdná seskupení 
– nevypočitelná propojení s lidmi.







Letos máme připraveno promítání fotografií
z konfirmací od roku 1913 a vzpomínky na faráře, kteří
v té době působili v našem sboru. Věříme, že to bude
opět příjemné odpoledne u kávy, čaje a dobré
buchtičky.
Prosíme seniory, pokud mohou, aby vyhledali své
konfirmační fotografie, případně svých rodičů, a
přinesli je s sebou k ofocení a doplnění informací.
Pokud by někdo potřeboval dovést a odvést na naše
setkání, nahlaste to prosím svému presbyterovi, rádi
vám tuto službu zajistíme.



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
Bohoslužby 1. a 3. neděli v měsíci v 8:00 hodin



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


