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

při příležitosti jejich narozenin. 
3. dubna Miluše Pilátová z Morkůvek – 60 let 
 Libuše Svobodová z Klobouk – 89 let 
 Miroslav Tiefenbach z Brumovic – 86 let  
8. dubna Lydie Kinclová z Morkůvek – 86 let  
11 .dubna Božena Lajgotová z Krumvíře – 65 let 
12. dubna Růžena Navrátilová z Klobouk – 86 let 
 Zdenka Šmídová z Kašnice – 80 let 
13. dubna Jarmila Ševelová z Brumovic - 87 let 
15. dubna Jarmila Babáčková z Morkůvek – 76 let 
16. dubna Miluše Pilátová z Klobouk – 82 let 
17. dubna Vladimír Kachnáč z Klobouk – 70 let 
 Jaroslav Pilát z Klobouk – 79 let 
21. dubna Josef Matějíček z Kašnice – 84 let 
24. dubna Jiřina Dostálová z Kašnice -  86 let 
 Jiří Váňa z Klobouk – 84 let  

26. dubna Libuše Bravencová z Morkůvek – 87 let 
27. dubna Vlasta Poláková z Brumovic – 89 let 
28. dubna Anna Vlčková z Morkůvek – 60 let 
 Jarmila Patková z Klobouk – 92 let 
2. května Vladimír Lexa z Brumovic – 60 let 
 Karel Husák z Kašnice – 91 let 
5. května Jaromír Mráz z Velkých Hostěrádek – 87 let 
11. května Marie Krupicová z Klobouk – 75 let 
12. května Jaroslav Pavlík z Klobouk – 60 let 
15. května Milan Nádeníček z Borkovan – 78 let 
17. května Aloisie Mullerová z Borkovan – 77 let 
20. května Zdeněk Herzán z Morkůvek – 65 let 
23. května Eliška Balunová z Klobouk – 93 let 
 Naděžda Dobrovolná z Klobouk – 82 let 
26. května Věra Patková z Velkých Hostěrádek – 65 let 
27. května Miloš Vlček z Klobouk – 65 let 
 Drahomíra Přibylová z Kašnice – 85 let 
29. května Libuše Rožnovská z Klobouk – 90 let 
30. května Jaroslava Babáčková z Morkůvek – 75 let 
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Zprávy ze života sboru Českobratrské církve evangelické 
v Kloboukách u Brna 

ročník XVIII.                                                                 duben a květen 2016 AD 

Kristus shromažďu je svůj lid 
 

Liturgická doba po Velikonocích 
 

 

3. dubna 2016 – 2. neděle velikonoční (Bílá neděle) 
8.00 Morkůvky, 9.30 Klobouky, 11.00 Velké Hostěrádky 

 
 

10. dubna 2016 – 3. neděle velikonoční (Misericordias)  

8.00 Brumovice, 9.30 Klobouky 
 
 

17. dubna 2016 – 4. neděle velikonoční (Jubilate) 
8.00 Morkůvky, 9.30 Klobouky, 11.00 Velké Hostěrádky 

 
 

24. dubna 2016 - 5. neděle velikonoční (Cantate) 
8.00 Brumovice, 9.30 Klobouky 

 
 

1. května 2016 – 6. neděle velikonoční (Rogate) 
8.00 Morkůvky, 9.30 Klobouky, 11.00 Velké Hostěrádky 

 
 

8. května 2016 – 7. neděle velikonoční (Exaudi) 
8.00 Brumovice, 9.30 Klobouky 

 
 

15. května 2016 – Svatodušní neděle 
9.30 Klobouky - bohoslužba se svatou Večeří Páně 

 
 

22. května 2016 – neděle svaté Trojice 
8.00 Brumovice (SVP), 9.30 Klobouky 

 
 

29. května 2016 – 1. neděle po Trojici – rodinná neděle 
9.30 Klobouky

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


Liturgické období po Velikonocích, Svatodušní svátky 
 

Heslo Jednoty Bratrské na měsíc duben: Vy však jste ‚rod vyvolený, královské 
kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu‘, abyste hlásali mocné skutky toho, 
kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. (1. list Petrův 2,9) 
Heslo Jednoty Bratrské na měsíc květen: Či snad nevíte, že vaše tělo je 
chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte 
sami sobě! (1. list Korintským 6,19) 
 

Když je někdo vyvolený, znamená to také zodpovědnost.  
Každý z nás chce být vyvolený, být někým vybrán, oceněn jako zvláštní, cenný. 
Chceme k někomu nebo někomu patřit. Když se lidé vdávají a žení, berou si 
partnera, kterého si pro svůj život vyvolili.  
Bible nám říká, že si Bůh vyvolil každého z nás lidí, a že společně jsme jeho 
lidem vyvoleným. Jsme za to rádi, ale uvědomujeme si, že to také znamená 
zodpovědnost? Že to znamená být lidem svatým? Takovému nároku se často 
skromně vyhýbáme. My přece svatí nejsme, jsme omilostnění hříšníci, říkáme.  
Je to postoj pokorný, ale může v něm být i kus rezignace. Kdo se soustředí příliš 
na své chyby a hříchy, soustředí se vlastně více na sebe než na Boha. Takový 
člověk ztrácí víru, že by mohl dokázat něčeho dobrého. Myslí si, že po něm, po 
někom tak slabém a chybujícím, Pán Bůh přece nemůže nic chtít. Ale to jsou 
výmluvy.  
Bůh se na nás dívá jinak. Nezajímají ho tolik naše chyby, více ho zajímá, jak se s 
nimi vypořádáme, co se z nich naučíme, zda se k němu, k Bohu vrátíme. I když 
se Bohu často vzdalujeme, on na nás nerezignuje, zve nás zpět k sobě a něco 
od nás očekává. Právě po nás, svých vyvolených, chce Bůh svatost. V čem by 
mohla spočívat? Třeba v tom, že si uvědomíme, že nepatříme sami sobě, ale 
Bohu. Znamená to žít s Bohem a mluvit o jeho skutcích a to tak, aby to neznělo 
povýšeně, ale bylo skutečným svědectvím. Aby takové mluvení druhé lidi 
oslovovalo. Nejlepším svědectvím o Bohu je náš život. Ne tak život bezchybný, 
jako život, na kterém jsou vidět naše postoje a to, čemu věříme. Komu jsme 
uvěřili. Prožíváme, že nás Bůh vede ze tmy do svého podivuhodného světla, jak 
to píše Petr? To by na nás měli druzí lidé vidět, cítit to z nás. Mělo by na nás být 
znát, že z této zkušenosti žijeme, že máme naději, jsme vnitřně svobodní, 
pokojní. 
Jsme přece chrámem Ducha svatého. Nemůžeme být svatí sami ze svých sil, 
ale ani nemusíme. Bůh nám dal svého Ducha. Nemáme se tedy na co 
vymlouvat. Máme odkud čerpat sílu. Duch svatý nám pomáhá, posiluje a 
obnovuje nás. To je naše útěcha, naše naděje, naše radost, která by na nás 
měla být vidět a druhým lidem by měla být viditelným světlem.  

Martina Zuštinová 

Zvony v elektronické podobě  
Děkujeme všem, kteří se přihlásili k odebírání Zvonů v elektronické podobě. Od 
tohoto čísla dostanete vy, kterých se to týká, Zvony emailem. Pokud by 
někomu z vás nedošly, prosím, dejte nám to vědět.  Děkujeme!    
 

Sbírka Jeronymovy Jednoty 
Křesťanský sbor potřebuje pro své bytí, setkávání se při modlitbách, slavení 
Boha a vzájemné posilování místo – chrám, kostel, sborový dům. Místo, které 
by poskytovalo ochranu před nepohodou i nepřízní světa a současně bylo 
prostorem s otevřenými dveřmi pro všechny hledající. 
Stavba domu, jeho udržování a provozování, stejně tak jako budování 
společenství křesťanského sboru, není ničím zvláště snadným a někdy se může 
stát pro mnohý hlouček bratří a sester i něčím skoro nad jejich možnosti a síly. 
Proto si církev zřídila pomocníka, který spojuje všechny její členy k účinné 
pomoci. O naplnění tohoto poslání usiluje již od sjednocení církve v roce 1918 
Jeronymova jednota (JJ). Jako každý rok probíhá průběžně od počátku roku do 
června sbírka JJ. Původně byla tato sbírka konána při návštěvách, dům od 
domu. Tato zvyklost je dnes zachována jen v nemnoha sborech. My patříme 
k jednomu z nich, v ostatních sborech lidé posílají své dary na účet sboru. 
Shromážděné finanční prostředky jsou určeny na potřeby sborů v celé ČCE.  
Prosíme Vás, abyste na tuto sbírku pamatovali. Přispět na ni můžete na náš 
sborový účet (do poznámky napsat: Dar JJ 2016) nebo členům staršovstva, 
kteří budou sbírku vybírat. Děkujeme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noc kostelů 2016 

Již nyní Vás chceme pozvat na Noc kostelů, která se bude konat 10. června v 
našem kostele. Bude zde možnost prohlédnout si výstavu fotografií ze života 
sboru. Kromě toho chystáme od večerních hodin do noci pestrý kulturní 
program, který najdete na www.nockostelu.cz. Těšíme se, že se s Vámi třeba 
právě při této příležitosti potkáme.                                         Staršovstvo sboru 

Pozvánky a přehled akcí – duben a květen: 
1-3. 4 Brigáda naší a seniorátní mládeže – natírání krovu kostela 
22. 4 Michal „Kody“ Kislicki – 16.30 vyprávění o Ukrajině 
24. 4 Sborový výlet do Mikulova (po bohoslužbě) 
25.4 Schůze staršovstva v 19 hodin  
26.4 Filmová kavárnička od 19 hodin – Film Pianista 
5.5 Nanebevstoupení Páně 
13-15.5 Sborový zájezd 
30.5 Schůze staršovstva v 19 hodin 
31.5 Filmová kavárnička od 19 hodin – Jméno růže 


