
Vánoční list
Bohoslužby

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

25. prosince – Boží hod vánoční
9.30 Klobouky – Bohoslužba se slavením 

sv. 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

Bohoslužby v lednu 2019
1. ledna – Nový rok, ekumenická bohoslužba
15.00 evangelický kostel – káže P. Petr Šikula

6. ledna – 1. neděle po Zjevení Páně
9.30 Klobouky, 11.00 Velké Hostěrádky

13. ledna – 2. neděle po Zjevení Páně
8.00 Brumovice, 9.30 Klobouky

20. ledna – 3. neděle po Zjevení Páně
9.30 Klobouky, 11.00 Velké Hostěrádky

27. ledna – 4. neděle po Zjevení Páně
8.00 Brumovice, 9.30 Klobouky

JUBILEA   - JUBILEA   - JUBILEA

Boží požehnání a vše dobré do dalších let přejeme sestrám a bratřím 
našeho sboru při příležitosti jejich narozenin v lednu 2019.

Upřímně blahopřejeme!
Narozeniny zveřejňujeme podle klíče: 60, 65, 70, 75, 76, 77… 
Respektujeme, pokud nám nahlásíte, že si zveřejnění nepřejete. 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Kloboukách u Brna, Brněnská 30, 691 72,
e-mail: cceklobouky@seznam.cz; http://klobouky.evangnet.cz; tel.: 608 579 839;
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Jaroslav Pučálka – 76 let

Libuše Dvořáková – 89 let
Jindřich Koubek – 76 let

Milada Komorášová – 79 let
František Krátký – 87 let

Josef Patka – 70 let
Růžena Luskačová – 83 let

Jaroslav Roznos – 76 let
František Pučálka – 60 let

Josef Gala – 77 let
Miroslav Huták – 86 let

Konstantin Mráz – 89 let
Věra Sirná – 65 let

Jaroslav Bedřich – 75 let

Miroslava Ovesná – 60 let

prosinec 2018, leden 2019 AD



Vánoční zamyšlení
„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi.” Lk 2,14a

Bratři a sestry, je to povzbuzující připomínat si, že Bůh přichází. Bůh nezůstává
kdesi daleko, anonymní, skrytý, ale vstupuje do tohoto světa, aby zde byl
s námi. Přichází s přáním pokoje, vstupuje do každé lidské situace. I tam, kde je
mnoho bolesti, trápení a nepokoje.

„Nám, narodil se!“ Zpíváme ve vánočních písních.

„To je tak dojemné“, říkají lidé sentimentální.

„To je snad vtip, ne?“, říkají diktátoři a násilníci.

„Toto je Boží syn“, zvěstují andělé.

V každém člověku je něco lidského, i když u někoho je to skryto pod tvrdou
slupkou. Bůh přichází k nám všem. Sám tichý, citlivý, zranitelný jako dítě. Tak se
mu můžeme každý opravdu otevřít. Protože takový Bůh pro nás neznamená
nebezpečí, ale pozvání k radosti, k životu, pokoji a lásce.

I když my to sami se sebou někdy vzdáváme, Bůh k nám přichází znovu a znovu.
On v nás totiž našel zalíbení. Ne protože, bychom si to vždycky zasloužili.
Ale protože on je láska, která se nevzdává. Kéž o Vánocích všichni prožijeme
něco z Boží radosti a Božího pokoje.

Modlitba
Pane Bože, děkujeme ti za narození Ježíše, za tu nenápadnou a přece zásadní
událost zrození Spasitele skrytou do ticha noci. Děkujeme za jeho příchod mezi
nás lidi, do našich životů. Za stopy naděje, které zanechává, za dveře, které
otevírá. Děkujeme, že jsi nás Ježíšovým narozením ujistil, že se neodvracíš od
utrpení, ale že jsi právě v něm s námi. Vždyť jsi došel až na kříž a víš, co je
bolest. Prosíme, ať se z této dobré zprávy umíme radovat. Ať v nás

Biblická úvaha nad heslem Jednoty bratrské na rok 2019
„Vyhledávej pokoj a usiluj o něj.“ Žalm 34,15b

Pokoj, který o Vánocích přijímáme, máme také uchovávat. Jako ohýnek
zapálený z malé jiskřičky. Nemáme na něj zapomínat, když svátky pominou,
máme ho uchovávat po celý rok. Pokoj, jako oheň, potřebuje naši péči. Máme-
li doma teplo, je nám dobře. Dnes stačí otočit uzávěrem kamen nebo předem
dokonce zadat teplotu na termostatu a pokoje se nám vytopí v pravý čas na
požadovanou teplotu. Kdybychom něco takového očekávali od svého srdce,
mýlili bychom se. Nejsme automaty. O pokoj v sobě musíme usilovat, pokoj
vyhledávat. Psychiatr Radkin Honzák vzpomíná starou moudrost: „Víte, co
udělala porodní bába, když přišla na vesnici k rodičce? Nezačala vařit vodu, ani
utěšovat rodičku. Co udělala jako první? Obrátila svou mysl k Bohu. V tom
všem zmatku a bolesti, uprostřed obav a často nepořádku hledala dobrá
porodní bába nejprve pokoj. Chvíle soustředění – modlitba jí umožnily opravdu
pomáhat.“ I my nejprve potřebujeme pokoj, pak můžeme jednat. Třeba
i rázně. Pokojná mysl se hned tak něčeho nelekne, leccos vydrží a umí zaměřit
síly správným směrem.
Boží pokoj objevujeme v modlitbě. Díky němu jsme uschopněni naslouchat
Bohu a zakoušíme jej v sobě i poté, kdy se vracíme do běžného života. Pokoj je
plodem modlitby. Ne umrtvení, kdy bychom nic necítili. Pokoj otevírá naše
srdce k pulzování života, soucitu, radosti, obětavosti. A tak vám přeji společně
s apoštolem Pavlem: „A ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův, k němuž jste
byli povoláni v jedno společné tělo.“ (Kol 3,15) Amen

Vánoční koncert

29. prosince – od 17 hodin vánoční večírek v Brumovicích
7. ledna – schůze staršovstva od 18:00
od 8. ledna každé úterý – Setkání v tichu se zpěvy Taizé v ev. kostele
18.-25. ledna – Týden modliteb za jednotu křesťanů
28. ledna – Setkání u kávy a filmu od 18:30

betlémské dítě roste, otevírá nám oči, pomáhá
napravovat pokažené, mění naši zatvrzelost.
Prosíme, ať nás neopouští naděje, že jsi s námi, že
o nás stojíš, že tvoje ruka vždy čeká na tu naši.
Amen. (Z knihy modliteb Vždyť se mnou jsi ty… )

Betlémské světlo
Betlémské světlo nám do Klobouk již tradičně
přivezou skauti. Na Štědrý den si ho můžete přijít
zapálit do kostela a to před a po dětské vánoční
slavnosti. Je naším přáním, aby tento mezinárodní
symbol Betlémského světla přinesl do co nejvíce
rodin pokoj a Boží požehnání.

Anna Ježová, Palmohvězdy

Pozvánky

25. prosince vás srdečně
zveme od 18 hodin na
koncert sborů Izmael
a The Izmaels Brothers,
Standy Hellera a Marie
Hejlové.


