
Poselství Velké noci narození Božího syna 
 

Bože, původce všeho života, 
v této svaté noci nám zazářil jas tvého božského světla 

a my jsme poznali,  
že tvůj Syn se pro naši spásu stal člověkem. 

Dej, abychom toto tajemství ve víře pochopili a uchovali 
dokud jednou nebudeme patřit na jeho nezahalenou slávu. 

O to tě prosíme skrze Ježíše Krista. 
tvého syna a našeho bratra, 

který s tebou a s Duchem svatým žije v našem středu  
nyní a navěky. Amen 

 

   I stalo se v těch dnech ... naplnili se dnové, aby 
porodila. I porodila Syna svého provorozeného, a plén-
kami ho obvinula, a položila jej v jeslech, protože 
neměli místa v hospodě. A pastýři byli v krajině té ...  
a aj, anděl Páně postavil se podlé nich, a sláva Páně 
osvítila je. Tedy řekl jim anděl: Nebojtež se; nebo aj, 
zvěstuji vám radost velikou, kteráž bude všemu lidu 
nebo narodil se vám dnes spasitel, kterýž jest Kristus 
Pán, v městě Davidově. A hned s andělem zjevilo se 
množství rytířstva nebeského  chválících Boha a řkou-
cích:  Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj, lidem 
dobrá vůle.             Evangelium podle Lukáše 2:1-15 
 
   Nejmilejší,  
   náš Spasitel se dnes narodil. Radujme se!  
   Kde se slaví narozeniny života, tam není dovoleno ne-
chávat místo pro smutek. Tento život, když nás zbavil 
strachu ze smrtelnosti, přináší nám radost ze slíbené 
věčnosti. Nikdo není vylučován z účasti na tomto nad-
šení, všichni mají tentýž společný důvod k radosti; ne-
boť náš Pán, přemožitel hříchu a smrti, nikoho sice ne-
shledal bez viny, ale přišel, aby všechny vysvobodil. 
Nechť plesá svatý, blíží se k palmě vítězství. Nechť se 
raduje hříšník, nabízí se mu milost. Nechť se vzchopí 
nekřesťan: je volán k životu. 
   Boží Syn v plnosti času, stanovené podle nevyzpyta-
telného úradku Božího, vzal na sebe lidskou přirozenost, 
aby ji smířil s jejím tvůrcem. Tak měl být původce smrti 
ďábel poražen tou přirozeností, jejímž prostřednictvím 
zvítězil.  

   Plesající andělé při narození Pána zpívají Sláva na 
výsostech Bohu a oznamují na zemi pokoj lidem, ve kte-
rých má Bůh zalíbení. Vidí totiž nebeský Jeruzalém vy-
tvářený ze všech národů světy. Jak velkou radost nad 
tímto dílem nevýslovné Boží lásky má mít ve své nepa-
trnosti člověk, když se nad ním tolik radují ve své 
vznešenosti andělé? 
   Proto, nejmilejší, děkujme Bohu Otci skrze jeho Syna  
v Duchu svatém, že nás pro své velké milosrdenství 
miloval a slitoval se nad námi. I když jsme byli mrtví 
pro své hříchy, přivedl nás k životu zároveň s Kristem, 
abychom v něm byli novým stvořením, jeho novým výtvorem. 
   Odložme tedy starého člověka s jeho skutky, a když se 
nám dostalo účasti na Kristově urozenosti, odřekněme se 
dřívějších způsobů života. Uvědom si, křesťane, svou důs-
tojnost. Stal ses spoluúčastným na božské přirozenosti, 
nevracej se tedy hanebných chováním do starého ponížení. 
Nezapomínej, jaké hlavy a jakého těla jsi údem. Pamatuj, 
žes byl vyrván z moci temnot a přenesen do světla a krá-
lovství Božího. 
   Svátostí křtu ses stal chrámem Ducha svatého. Nedo-
pusť, aby tak vznešený host pro tvé špatné skutky od tebe 
odešel a aby tě ďábel znovu uvrhl do svého otroctví; 
neboť výkupným za tebe je Kristova krev. Amen. 
 

             Z kázání Lva Velikého na Narození Páně (5. století) 
 

Nekonečně dobrotivý Bůh nám dal svého Syna, 
Světlo rozptylující temnoty světa: 
ať zažene také temnoty vašich srdcí, 
a prozáří vás světlem své milosti. 

 

Bůh oznámil pastýřům radostnou zvěst 
o narození Spasitele: 

ať také vás naplní radostí 
a učiní vás zvěstovateli svého evangelia. 

 

Boží Syn sestoupil mezi nás, 
abychom skrze něho měli přístup k Bohu Otci: 
ať vás Bůh skrze něho naplní svým pokojem 

a připočte vás ke společenství svých vyvolených. 
 

Požehnání všemohoucího Boha, 
Otce i Syna i Ducha svatého 

ať na vás sestoupí a zůstane s vámi vždycky. Amen. 
 



   Milé sestry a milí bratři v Kristu, přejeme Vám klidné pro-
žití předvánoční adventní doby a plnost radosti a pokoje vá-
nočních svátků.  
   Zveme  Vás také srdečně do našich bohoslužebných shromáž-
dění, kde chceme společně s Vámi oslavit narození Božího syna 
a našeho Spasitele Ježíše z Nazareta.                       
                                      staršovstvo sboru                

 

Kristus shromažďuje svůj lid 
 

Klobouky – evangelický kostel 
 

24.prosince 2006 - Štědrý den - Čtvrtá neděle adventní 
 

bohoslužby s dětskou vánoční slavností v 9.3o hodin 
 

dětské divadelní představení na motivy příběhu  
o narození Pána Ježíše Krista 

 
25.prosince 2006 - Boží hod vánoční - Narození Páně 

 

 bohoslužby se slavením svaté večeře Páně v 9.3o hodin 
 

autobus do Klobouk z Brumovic v 9.oo hod a Morkůvek 9.10 
 

31.prosince 2006 - Poslední den občanského roku 
 

bohoslužby v 9.3o hodin 
 

vzpomínková bohoslužba na zemřelé členy sboru v roce 2006                                             
 

1.ledna 2006 - Nový rok - první den občanského roku 
 

ekumenické bohoslužby v našem kostele ve 14.3o hodin 
 

společně s Římskokatolickou farností kostela svatého Vavřince 
v Kloboukách a sborem Církve bratrské v Bohumilicích 

 
 

vánoční koncert pěveckého sboru Izmael 
    

25. prosince 2005 v 18.oo 
kostel v Kloboukách u Brna 

 

                                                                       
Nemocným a nepohyblivým členům  sboru nabízíme konání rodinné bohoslužby. 

 

. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Kloboukách u Brna 
Brněnská 30/218, 691 72 Klobouky u Brna 

e-mail: cceklobouky@seznam.cz                   www.klobouky.evangnet.cz 

Vánoční list 
 

Farního sboru Českobratrské církve evangelické 
v Kloboukách u Brna 

                                                             

             
 

 

2 0 0 6  Anno Domini 
 

Bože, jsi skrytý ale přesto přítomný. 
Dnes jsi dal rozzářit slávu svého Syna 

v naší pozemskosti 
a zjevil jsi ho jako Spasitele celému světu. 
Tak jako jsi vedl mudrce z dalekých krajů, 

přiváděj i nás stále blíže k němu, našemu Pánu a bratru 
Ježíši Kristu. 

Jemu patří s tebou a s Duchem svatým klanění, čest a 
sláva nyní a navěky. Amen 

 

                                starokatolická kolekta 
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