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Přehled bohoslužeb - listopad

4. listopadu – 23. neděle po Trojici 
10:00 Klobouky – památka reformace

kázáním poslouží br. farář Michal Devečka

11. listopadu – 24. neděle po Trojici 
8:00 Brumovice 
9:30 Klobouky

Památka zesnulých

18. listopadu – 25. neděle po Trojici 
8:00 Morkůvky
9:30 Klobouky

11:00 Velké Hostěrádky 
Památka zesnulých v kazatelských stanicích

25. listopadu - Neděle Krista krále – poslední v církevním roce
8:00 Brumovice 
9:30 Klobouky 

2. prosince – 1. neděle Adventní
9:30 Klobouky

Bohoslužba se slavením Svaté Večeře Páně



Seniorátní a další akce v listopadu
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 

5. listopadu Schůze staršovstva sboru v 18 hodin

10. listopadu Konvent Brněnského seniorátu

24. listopadu 18. Společenský večer s aukcí Diakonie BETLÉM

27. listopadu Setkání u kávy a filmu na faře 18:30

30. listopadu 14:00 Modlitba v Domově Betlém

1. prosince Adventní koncert v 17 hodin

2. prosince Adventní trh u kostela od 14 hodin



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)



Diakonie ČCE – středisko BETLÉM 

Vás srdečně zve na

18. společenský večer s dobročinnou aukcí

Sokolovna v Kloboukách u Brna v sobotu 24. listopadu 2018 od 18 hodin

Dražit budeme práce klientů střediska, díla věnovaná místními umělci a 

výborná vína moravských vinařů. 

Těšit se můžete také na vystoupení kapely Cimballica, která přináší 

originální díla, odvážné aranže, neobvyklé hudební kombinace, nový image 

a netradiční pojetí vážné hudby, folkloru a filmové hudby.

Výtěžek večera je určen k financování projektu Vybudování nového 

Domova Betlém

Vstupné 250,- Kč zahrnuje i občerstvení během večera 



Heslo Jednoty Bratrské na měsíc listopad

Viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, 

nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro 

svého ženicha. Zjevení 21,2

Domovem 

stává se samo hledání 
cesty k němu. 



Památka zesnulých, vzpomínka na všechny zemřelé,

"Je nutné mluvit o smrti ... ne proto, 

abychom měli strach, ale abychom od 

něho byli osvobozeni." 

(Raniero Cantalamessa).

Východní i západní křesťanská liturgie věnuje 

určitý den zvláštní vzpomínce na všechny 

zemřelé. Na západě se tato výroční vzpomínka 

na všechny věrné zemřelé slaví 2.11. 

Její slavení zavedl sv. Odilo, benediktinský opat 

z Cluny (998), a brzy se rozšířilo i mimo 

benediktinské kláštery.



Adventní koncert
Sobota 1. 12. 2018 v 17:00 

Evangelický kostel v Kloboukách 

soubor MUSICA SPECIOSA

Předvede vrcholné skladby české a evropské 

hudební tvorby 17. a 18. století.

Díla J. S. Bacha, G. F. Händela, 

A. Vivaldiho, B. M. Černohorského a dalších 

mistrů zazní v pestrém instrumentálním obsazení



Srdečně vás zveme na tradiční adventní trh. Můžete na něm 

prodávat své rukodělky. Nahlaste, prosím, své stánky na 

sborový email nebo na evangelické faře. 

Tradičně vás čeká horký punč, guláš, zdobení perníčků, 

rozsvícení hvězdy a možná i překvapení!

Neděle 2. prosince od 14 hodin u Evangelického kostela



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

Kostel Svatého Vavřince

Bohumilice:

So 16.00

Velké Hostěrádky:

So 17.00


