
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jubilea – Jubilea – Jubilea 
Boží požehnání a vše dobré do dalších let přejeme sestrám a bratřím našeho sboru  

při příležitosti jejich narozenin. 

 

1. ledna Libuše Dvořáková z Brumovic  - 87 let 
2. ledna Milada Komorášová z Krumvíře – 77 let 
3. ledna František Krátký z Brumovic – 85 let 
14. ledna Růžena Luskačová z Krumvíře – 81 let 
 Jarmila Otřísalová z Klobouk – 91 let 
15. ledna Pavel Jagoš z Kašnice – 65 let 
 Vlasta Ondrůjová z Borkovan – 88 let 
18. ledna Josef Gala z Morkůvek – 75 let 
20. ledna Ladislava Janošková z Brumovic – 60 let 
 Miroslav Huták z Klobouk – 84 let 
24. ledna Konstantin Mráz z Bohumilic – 87 let 

 

Upřímně blahopřejeme! 
 

Narozeniny zveřejňujeme podle tohoto klíče: 60, 65, 70, 75, 76, 77… 
Respektujeme, pokud nahlásíte sestře farářce, že si zveřejnění nepřejete. 

Vánoční dopis 
 

Farního sboru Českobratrské církve evangelické  
v Kloboukách u Brna 

Léta Páně 2016 

Bohoslužebný program v lednu 2017 
1. ledna  – 1. neděle po Vánocích 

9.30 hodin Klobouky 
a odpoledne: 

Ekumenická bohoslužba 
14.00 hodin v evangelickém kostele v Kloboukách 

káže farář František Trtílek 
 

8. ledna -  1. neděle po Zjevení Páně 
8.00 Brumovice, 9.30 Klobouky  

 

15. ledna - 2. neděle po Zjevení Páně 
8.00 Morkůvky, 9.30 Klobouky, 11.00 Velké Hostěrádky 

 

22. ledna - 3. neděle po Zjevení Páně 
8.00 Brumovice, 9.30 Klobouky 

 

29. ledna - 4. neděle po Zjevení Páně 
9.30 Klobouky rodinná bohoslužba 

 



Vánoční zamyšlení – Bůh k nám přichází v tichu 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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; 

IČ sboru: 48452327; číslo bankovního účtu: 2200347489/201 

 

Vánoce nás zvou do blízkosti Boží, do ticha. Tichá noc, svatá noc, zpíváme v tomto 
čase. A tak se ztišme, abychom zakusili něco z Božího tajemství.  
O Vánocích se mezi nás narodilo Boží Slovo – Boží syn, Ježíš Kristus.  
Bůh tak vyslovil do našeho světa svoje poslední, nejhlubší a nejkrásnější Slovo ve 
Slově, které se stalo tělem. Boží Slovo se stalo člověkem.  
 

Toto Slovo promlouvá k nám:  Jsem tu.  
Jsem s tebou.  
Jsem tvým životem.  
Jsem tvým časem.  
Pláču tvými slzami.  
Jsem tvou radostí. 

 

Abychom toto povzbuzující slovo o Boží blízkosti zaslechli, musíme zbystřit sluch. 
Potřebujeme nalézt ticho v sobě, ten pravý pokoj, ve kterém Boží Slovo slyšíme, a 
ono v nás pak působí. Ze zkušenosti víme, že pouhé mlčení k tomu nestačí. Člověk 
může mlčet a stejně mít nitro rozervané myšlenkami, obavami, stresem. Můžeme 
mlčet a přece mít v sobě hluk a napětí. Mlčet neznamená ztratit kontakt se světem. 
Naopak, znamená to nalézt kontakt se sebou a s Bohem. Ztišení umožňuje nalézt 
opravdový pokoj. Je to zvláštní, ale právě v takových okamžicích si plně uvědomíme, 
že žijeme. Hledat ticho, vnitřní klid znamená, rozvíjet vnitřní duchovní smysl. Cit pro 
to, co je v nás věčné. To je schopnost naslouchat Bohu. Je to cesta ven z osobní 
oddělenosti a úzkosti, kterou trpíme v důsledku svého popírání Boha a své 
oddělenosti od Ducha. Cesta tichého naslouchání je cesta setkání, cesta radosti a 
hlubokého pokoje.  
Vtělením se Bůh v Ježíši dotkl našich životů. To znamená: Tímto životem nejdeme 
sami. Kéž je nám to povzbuzením a oporou. I v našich životech se může Slovo Boží 
rozeznít.                                                                                                     Martina Zuštinová 
 

Modlitba: Bože, díky za to, že jsi k nám přišel, že i k nám přicházíš.  
Bože, promlouvej ke mně v tichu mé duše a ukazuj mi cestu, kterou mám jít.  
Daruj mi bdělost, abych dbal/a na tvé volání, na tvůj tichý hlas ve svém srdci.  
Dej, ať činím to, k čemu mě povoláváš. Amen. 
 

Heslo Jednoty Bratrské na rok 2017: Bůh říká: „Dám vám nové srdce a do 
nitra vám vložím nového ducha.“ (Ez 36,26a) 
Není to krásné zaslíbení do nového roku? Do nového roku můžeme vstoupit 
s důvěrou. Bůh slibuje, že nás obnoví. Dá nám nové srdce a nového ducha. 
V těchto slovech je naděje, že to s námi Pán Bůh nevzdává, ať jsme, jací jsme. On 
ví, co potřebujeme nejvíc – živé srdce a zdravého ducha. Bůh je rozhodnut nám 
obojí dát. A tak tomuto zaslíbení věřme a čerpejme z něj sílu k obnově.  
Milí přátelé, přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků a do Nového roku Boží 
požehnání.                                                                                              Staršovstvo sboru 
 
 Jako již tradičně i letos k nám 

dorazí Betlémské světlo. 

Světlo, které putuje z Betléma, 

přivezou skauti z Vídně do Brna 

v sobotu 10. prosince. Na 

Štědrý den si ho můžete přijít 

zapálit do kostela a to před a po 

Dětské vánoční slavnosti. Je 

naším přáním, aby tento mezi-

národní symbol Betlémského 

světla přinesl do co nejvíce 

rodin pokoj a Boží požehnání.                                                                                       

Kloboučtí skauti a skautky 

Srdečně Vás zveme: 
 

na Dětskou vánoční slavnost 
24. prosince v 9.30 v kostele v Kloboukách 

 

na vánoční bohoslužbu se svatou Večeří Páně 
25. prosince – Narození Páně 

9.30 Klobouky 
 

na tradiční koncert sboru Izmael, 
Stanislava Hellera, Marie Hejlové, Izmaels 

Brothers a mládeže  
25. prosince od 18.00 v kostele v Kloboukách 

 

na vánoční večírek v Brumovicích 
28. prosince od 18 hodin 

 

na bohoslužbu na Nový rok 
1. ledna v 9.30 v Kloboukách 

 

a na ekumenickou bohoslužbu  
1. ledna ve 14.00 v kostele v Kloboukách 

káže farář František Trtílek  
 

Milé sestry a milí bratři, jménem všech našich obyvatel, klientů i pracovníků 

Diakonie BETLÉM Vám děkujeme za Vaši poskytnutou podporu finanční, 
materiální, morální i duchovní a také za Vaše přímluvné modlitby. Přejeme Vám 
požehnané a pokojné Vánoce prozářené světlem a radostí z narození našeho Pána 
Ježíše Krista.                                                                                                  Bc. Jana Lexová 
 

 
 

»Když totiž všude zavládlo 
hluboké mlčení a noc ve svém 
běhu byla v půli cesty, 
tvé všemohoucí slovo se náhle 
sneslo … z královského trůnu 
na nebesích…« 
(Kniha moudrosti 18,14-15) 
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