
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 - červen

3. června – 1. neděle po Trojici 
9:30 Klobouky 

11:00 Velké Hostěrádky

10. června – 2. neděle po Trojici 
8:00 Brumovice 
9:30 Klobouky

17. června – 3. neděle po Trojici 
8:00 Morkůvky
9:30 Klobouky

11:00 Velké Hostěrádky

24. června – 4. neděle po Trojici 
9:30 Klobouky – se slavením Svaté Večeře Páně

Slavnost k ukončení školního roku

1. července – 5. neděle po Trojici 
8:00 Morkůvky
9:30 Klobouky

11:00 Velké Hostěrádky



Pravidelný program ve sboru

1. pondělí v měsíci 19:00 schůze staršovstva sboru

Úterý po domluvě 15:00 setkání maminek s dětmi

Středa 16:00 biblická hodina pro děti v Brumovicích

16:00 skauti Benjaminci - na faře

Čtvrtek 17:00 setkání dětí - skupina ve Velkých Hostěrádkách

Pátek 16:00 setkání dětí – skupina starších (kluci) v 

Kloboukách

16:00 setkání dětí – skupina starších (děvčata) v 

Kloboukách

18:00 zkouška pěveckého sboru Izmael

Sobota 18:00 setkání mládeže



Co znamená slavit den 

Hospodinův?

Pro křesťany se klíčovou stala oslava Božího vítězství nad 

zlem, hříchem a smrtí. To nastalo vzkříšením den po sobotě. 

Jde tedy o oslavu. Proto Bůh vyzývá k odpočinku. Co dnes 

tento pojem znamená? Práce v současné době má v mnoha 

případech odlišnou podobu, než v době kočovníků na 

polopoušti. Podmínky současného světa značně mění formy 

odpočinku, avšak stále platí: je to den věnovaný Bohu a 

blízkým. Ne práci, obchodu či starostem.



Další akce ve sboru a seniorátu
31. května – 3. června SYNOD ČCE v Litomyšli

3. června Seniorátní neděle Brněnského seniorátu
Farní sbor ČCE Brno II – Lidická ulice

9:00 rodinná bohoslužba

10:30 pohoštění

11:00 Petr Sláma přednáška o sedmi tvářích ČCE

Paralelní program pro děti

- Výtvarná dílna pro mladší děti

- Žonglérská dílna pro starší děti a mládež

15:30 Společný závěr v kostele

18. června Seniorátní shromáždění Jeronymovy jednoty  
Farní sbor ČCE Miroslav – po skončení bohoslužeb



Seniorátní neděle Brněnského seniorátu
3. června 2018

Blahoslavův dům - Lidická 79, Brno

9:00 Bohoslužby pro malé i velké s večeří Páně 
10:30 Pohoštění 
11:00 Přednáška 

Petr Sláma „Sedm tváří ČCE: Její úsměvy a úšklebky“ 
Paralelní program pro děti a mládež 

Výtvarná dílna pro mladší děti. Žonglérská dílna pro starší děti a mládež
12:30 Oběd
14:00 Odpolední programy pro dospělé 

Setkání zpěváků — Petr Šplíchal 
Práce s dětmi v průběhu času + tržiště nápadů — Lenka Nováková 
Blažkov, ohlédnutí za historií — Jan Vondra 
Diakonie v našem seniorátu — Saša Jacobea
Evangelická akademie, církevní školství v běhu času — Marta Židková 
Být požehnáním a Evangelizace mezi Romy — Katka Rybáriková a Ivo David 

Paralelní program pro děti a mládež 
Pro mladší děti — Indiánská pohádka (muzikoterapie) — Lenka Hradecká 

— hudební dílna — Lenka Dobrovolná 
Pro starší děti a mládež — SOM

15:30 Společný závěr v kostele — Martin Horák 



Heslo Jednoty Bratrské na měsíc červen

Nezapomínejte na pohostinnost, protože tak přijali 

někteří lidé ve svém domě anděly, aniž to tušili. 

Židům 13,2 P

Kamkoli napřímené 

vztahy lásky 
směřují k nebesům.



Bohoslužby DRUHOU a ČTVRTOU neděli v měsíci od 8 hodin. 

Ve středu od 16 do 17:30 hodin biblický program pro děti od 11-13 let. 

Kazatelské stanice: Evangelická modlitebna v Brumovicích



Kazatelské stanice: Evangelická kaple ve Velkých Hostěrádkách

Bohoslužby každou PRVNÍ a TŘETÍ neděli v měsíci od 11 hodin.



Kazatelské stanice: Evangelická modlitebna v Morkůvkách

Bohoslužby každou PRVNÍ a TŘETÍ neděli v měsíci od 8 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



Skauting 

Najít kamarády – zažít dobrodružství

Celoroční rozvrh schůzek družin 

oddílu Škorpion

Slepýši děti 6 a 7 let středa 16:00

Kobry dívky 8 – 13 let pátek 16:00

Orli chlapci 8 – 13 let pátek 16:00

Kolibříci od 14 let pátek 17:30

Schůzky se konají na evangelické faře.



Římskokatolická farnost 
Klobouky u Brna

Rozpis Bohoslužeb

Neděle 7:30

Středa 18:00

Pátek 16:30

Kostel Svatého Vavřince


