
JUBILEA   -   JUBILEA   -  JUBILEA   -   JUBILEA 
Boží požehnání a vše dobré do dalších let přejeme sestrám a bratřím našeho sboru  

při příležitosti jejich narozenin. 
 

3. dubna 
 
8. dubna 
11. dubna 
12. dubna 
 
13. dubna 
14. dubna 
 
15. dubna 
16. dubna 
17. dubna 
20. dubna 
21. dubna 
 
24. dubna 
 
26. dubna 
27. dubna 
28. dubna  
2. května 
3. května 
5. května 
15. května 
17. května 
19. května 
23. května 
 
 
27. května 
29. května 
 
31. května 

 

Libuše Svobodová z Klobouk – 88 let  
Miroslav Tiefenbach z Brumovic – 85 let  
Lydie Kinclová z Morkůvek – 85 let  
Vladimíra Bohatcová z Klobouk – 65 let 
Růžena Navrátilová z Klobouk – 85 let 
Zdenka Šmídová z Kašnice – 79 let 
Jarmila Ševelová z Brumovic – 86 let 
Miroslava Háčková z Klobouk – 65 let 
Jiří Petlák z Borkovan – 60 let 
Jarmila Babáčková z Morkůvek – 75 let 
Miluše Pilátová z Klobouk – 81 let 
Jaroslav Pilát z Klobouk – 78 let 
Růžena Zvonařová z Bohumilic – 65 let 
Lydie Kratochvílová z Morkůvek – 89 let 
Josef Matějíček z Kašnice – 83 let 
Jiřina Dostálová z Kašnice – 85 let 
Jiří Váňa z Klobouk – 83 let 
Libuše Bravencová z Morkůvek – 86 let 
Vlasta Poláková z Brumovic – 88 let 
Jarmila Patková z Klobouk – 91 let 
Karel Husák z Kašnice – 90 let 
Jaroslav Rohan z Klobouk – 65 let 
Jaromír Mráz z Velkých Hostěrádek – 86 let 
Milan Nádeníček z Borkovan – 77 let 
Aloisie Mullerová z Borkovan – 76 let 
Ema Bezděková z Morkůvek – 88 let 
Libuše Milušková z Brumovic – 60 let 
Eliška Balunová z Klobouk – 92 let 
Naděžda Dobrovolná z Klobouk – 81 let 
Drahomíra Přibylová z Kašnice – 84 let 
Libuše Rožnovská z Klobouk – 89 let 
Pravdomil Vlnas z Klobouk – 83 let  
Bedřich Majer z Kašnice – 60let 

 

UPŘÍMNĚ BLAHOPŘEJEME 
 

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: 2200347489/2010 

 

Zprávy ze života sboru Českobratrské církve evangelické v Kloboukách 

ročník XVII.                                                                                        duben a květen 2015 AD 

K r i s t u s  s h r o m a ž ď u j e  s v ů j  l i d 
 

Velikonoce a období po Velikonocích  
 

2. dubna 2015 – Zelený čtvrtek 
18.00 Památka poslední večeře Páně, fara Klobouky 

 

3. dubna 2015 – Velký pátek 
9.30 Klobouky, bohoslužba se svatou večeří Páně 

 

5. dubna 2015 – neděle Zmrtvýchvstání 
9.30 Klobouky, bohoslužba se svatou večeří Páně 

 

6. dubna 2015 – Velikonoční pondělí 
9.30 Klobouky, káže farář Ondřej Macek  

 

12. dubna 2015 – 2. neděle velikonoční (Bílá neděle) 
8.00 Brumovice, 9.30 Klobouky 

 

19. dubna 2015 – 3. neděle velikonoční (Misericordias) 
8.00 Morkůvky, 9.30 Klobouky, 11.00 Velké Hostěrádky  

 

26. dubna 2015 – 4. neděle velikonoční (Jubilate) 
8.00 Brumovice, 9.30 Klobouky 

 

3. května 2015 – 5. neděle velikonoční (Cantate) 
8.00 Morkůvky, 9.30 Klobouky, 11.00 Velké Hostěrádky 

 

10. května 2015 – 6. neděle velikonoční (Rogate) 
8.00 Brumovice, 9.30 Klobouky 

 

17. května 2015 – 7. neděle velikonoční (Exaudi) 
8.00 Morkůvky, 9.30 Klobouky, 11.00 Velké Hostěrádky  

 

24. května 2015 – Svatodušní neděle 
8.00 Brumovice, 9.30 Klobouky 

bohoslužby se svatou večeří Páně 
 

31. května 2015 – neděle svaté Trojice – rodinná neděle 
8.00 Morkůvky, 9.30 Klobouky, 11.00 Velké Hostěrádky  

v kazatelských stanicích bohoslužby se svatou večeří Páně 

 

   

mailto:cceklobouky@seznam.cz
http://klobouky.evangnet.cz/


Nenech nad sebou zvítězit zoufalství! 
Zamyšlení nad hesly Jednoty bratrské 

na duben a květen 2015 AD 
 

Milí přátelé, bratři a sestry,  
do nového roku jsme vstoupili s heslem Jednoty bratrské na rok 2015. Ráda 
bych se s Vámi zamýšlela nad těmito hesly JB i během dalších měsíců.  
Hesla Jednoty bratrské jsou losována nepřetržitě od roku 1731. Jsou vždy 
vylosované dva verše na den, jeden verš ze Starého a jeden z Nového 
zákona. Kromě toho pak verš na rok a na každý měsíc. Tyto verše kdysi 
spojovaly bratrskou komunitu. Od té doby tato tradice přestála všechny 
války a společenské změny. Dnes vychází hesla Jednoty bratrské asi v 50ti 
jazycích. Čtení Hesel, naslouchání Božímu slovu, nás navzájem spojuje 
do jednoho velkého společenství. Hesla jsou doplňována verši z písní nebo 
citáty významných myslitelů a teologů, které mají biblické verše rozvést a 
komentovat.  
 

Heslo JB na duben:  
„On byl opravdu Boží Syn!“ Matouš 27,54  
 

Věřit v Boží prozřetelnost znamená věřit, že nám nic nedokáže zabránit  
v naplnění posledního smyslu naší existence.  

 Paul Tillich 
Heslo JB na květen:  
„Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.“ Filipským 4,13  
 

Odpovědět na Boží výzvu je vždy krokem do neznáma,  
ale Bůh za tento krok stojí.  

 Johannes Eger 
 

Heslo na duben je vpravdě velikonoční: „On byl opravdu Boží Syn!“  
To říká setník pod křížem, na kterém právě zemřel Ježíš Kristus.  
Někdy přijde poznání, až když už je pozdě. Když někdo zemře. I nám někdy 
dojde až po smrti blízkého člověka, kým pro nás byl, co pro nás znamenal. 
Na něco je v našem životě pozdě. Já ale věřím, že na to podstatné není 
pozdě nikdy. Není pozdě na to uvědomit si, co je důležité, není pozdě na to 
změnit se, začít znovu a jinak. I setníka mohlo nové poznání změnit, mohl 
začít žít nově. Jestli to udělal, to však nevíme. 
Podobně jako on byli mnozí lidé svědky nebývalých hrůz. Zaujalo mě 
vyprávění bývalých amerických vojáků z Vietnamu a Koreje. Tito muži ve 
válkách zabíjeli, někdy dokonce děti. Způsobili mnoho zmaru a vrátili se 
domů navždy poznamenaní. Jako setník si uvědomili něco důležitého, až 

když bylo pozdě. Zůstali pak s otázkou: Co je smyslem mého života teď, když 
nemohu napravit to, co jsem udělal?  
Mnoho lidí propadá při pohledu do minulosti zoufalství. Příběhy zmíněných 
vojáků nám ale ukazují, že je i jiná cesta a to velikonoční. Cesta k novému 
životu. Tito vojáci prožili uzdravení. Vyhledali duchovní doprovázení. Začali si 
připouštět, co udělali, všechnu tu bolest a vinu. Po čase ale dokázali přijmout 
i odpuštění, dokázali odpustit sami sobě. Začít znovu. Otevřeli se víře v to, že 
jejich život nepozbyl smyslu. Jejich životu dnes dává smysl fakt, že nežijí sami 
pro sebe, ale pomáhají tam, kde mohou. Nemohou vrátit život těm, kterým 
ho vzali. Ale mohou podle svých sil pomáhat jiným dětem, jiným lidem. Těm, 
kteří potřebují pomoc dnes.  
Každý z nás musí někdy začínat znovu, musí hledat způsob jak žít nově.  
 

Heslo na květen odpovídá na otázku: Kde mohu k něčemu takovému nalézt 
sílu? Pavel píše Filipským: „Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.“   
S Kristem věříme, že nás od Boha a od naplnění našeho životního smyslu ne-
mohou oddělit ani smrt, ani naše minulost, ani úklady druhých. Nemá nad 
námi moc zoufalství, ale naděje. V Kristu a s Kristem vstaneme z mrtvých.  

Smysl svého života nemůžeme najít sami 
v sobě. Potřebujeme se podílet na něčem 
větším, než jsme my sami. Dobrá zpráva je, 
že k tomu máme k dispozici sílu. Nejsme na 
to sami. Bůh, který nás přesahuje a snímá 
z nás naše viny, nás obnovuje. Dává nám 
sílu vystoupit ze sebe a znovu povstat. A to 
po každém pádu.  

Odpovědět na Boží výzvu k novému životu je vždy krokem do neznáma. Je to 
opravdové dobrodružství. Ale stojí za to. Nevíme, co nám život přinese, ale 
můžeme se spolehnout na toho, který nás ve všech chvílích našeho života 
posiluje. Kristovo vzkříšení se týká i nás, proto z něj čerpejme radost a sílu do 
dalšího života.  
Milí přátelé, přeji Vám všem požehnané Velikonoce i všechny další dny.  

 

Srdečně Vás zveme:                                                     
Martina Pumrová

 
Úterý 
Neděle 
Čtvrtek 
Pátek – neděle 
Pátek 

14. 4 
26. 4 
30. 4 
8.5 - 10.5 
29. 5 

Filmová kavárnička 
Společný oběd, výlet na jarní Pálavu 
Setkání s hostem na téma dění na Ukrajině 
X. ročník sborového putování 
Noc kostelů v katolickém kostele 


