
Bratři a sestry, 
na této stránce míváme přehled
našich pravidelných bohoslužeb.
Preventivní opatření proti šíření
koronaviru mají za následek
plošné zrušení všech bohoslu-
žebných setkání v Česku.
To nám však nebrání v tom,
bohoslužby společně slavit v Du-
chu svatém. Modlitba nás spoju-
je přes všechny hranice.
A tak se každý ze svého domova
můžeme spojit přes vzdálenost,
která nás dělí, při sledování
bohoslužeb a modlitbě. Každou
neděli můžeme sledovat boho-
služby na internetu a na ČT2.
Zde jsou přenášeny 45minutové
bohoslužby z produkčních důvo-
dů vždy z jediného místa, a to z
Komunitního centra Matky
Terezy v Praze Hájích.
Čas začátku je vždy 10 hodin
dopoledne na ČT2.
Dne 29. března jsme se tak již
mohli spojit ke slavení bohosluž-
by, kterou vedl náš synodní

První dubnovou neděli (na Květnou neděli) bude bohoslužbě 
předsedat římskokatolický kněz. 
Také během velikonočních svátků se chystají četná vysílání. 
Nově zahrnují také bohoslužbu na Zelený čtvrtek 
a velikonoční vigilii na Bílou sobotu.
•Zelený čtvrtek (9. dubna) | od 17.30 hodin (65 min.) 
mše z římskokatolického kostela sv. Jakuba v Brně
•Velký pátek (10. dubna) | od 10.00 hodin (60 min.) 
bohoslužba z Farního sboru Českobratrské církve evangelické 
v Praze 10 Strašnicích
•Bílá sobota (11. dubna) | od 20.30 hodin (120 min.) 
římskokatolická velikonoční vigilie
•Boží hod (12. dubna) | připravuje se hodinový přímý přenos 
slavnosti Vzkříšení Páně z Církve československé husitské z kostela 
sv. Václava na Zderaze v Praze; slavnostní bohoslužbě bude 
předsedat patriarcha této církve Tomáš Butta.

Na stránkách e-cirkev.cz najdete úvahy na každý den, bohoslužby, 
písničky, modlitby, nápady pro pobožnosti doma.
Konkrétně slovo na každý den je namluvené, můžete si ho 
poslechnout, jde o krátké aktuální promluvy našich farářů. 
Naleznete je zde:
https://soundcloud.com/user-41012488/sets/slovo-na-den

Ke společným večerním modlitbám se můžete připojit také každý 
den ve 20.00 hod. na webových stránkách e-cirkev.cz nebo na 
facebooku. Modlitby připravují laici z Českobratrské církve 
evangelické.

Modlitba: Náš nebeský Otče, voláme k Tobě v tomto těžkém čase. 
Ty jediný jsi náš Zachránce. Posilni naši důvěru v Tebe. Ať víme, že 
na Tebe můžeme spoléhat v každé chvíli našeho života – v době, 
kdy se radujeme, ale i v době, kdy cítíme ohrožení zdraví, ohrožení 
života. Dej, ať nepropadáme beznaději, panice, jak to s námi bude. 
Vždyť Tys řekl, že nás nikdy neopustíš, nikdy se nás nezřekneš. 

senior Daniel Ženatý a hudebně
doprovázel Ladislav Moravetz.
Záznam najdete v archivu České
televize.
Srdečně vás zveme ke sledování
a účasti alespoň takto na dálku.
Přenosy jsou připravovány jako
ekumenické a účast je možná
pouze prostřednictvím televiz-
ních obrazovek (nejsou otevřeny
veřejnosti).

Zprávy ze života sboru Českobratrské církve evangelické
v Kloboukách u Brna

ročník XXII.          duben 2020 AD

https://soundcloud.com/user-41012488/sets/slovo-na-den
https://www.e-cirkev.cz/
https://facebook.com/Ecirkev


Šijeme roušky Klobouky u Brna
Milí přátelé,
na faře se s karanténou doslova roztrhl pytel s dobrovolníky, kteří šijí
roušky. Začínali jsme ve stavu, kdy se ještě mohlo scházet 30 lidí. To
jsme si vyměňovali zkušenosti, tři ženy se dokonce naučily šít na
šicím stroji! Od té doby se podmínky zpřísnily, a tak se nescházíme,
ale přesto se krásně doplňujeme. Každý dobrovolník dělá doma to,
co umí: šije, pere, žehlí, navléká šňůrky do roušek. Své produkty pak
nosí nebo posílá po panu faráři Šikulovi k nám na faru. Tady vše
předáváme dál k dalšímu zpracování či zkompletujeme, zabalíme
a posíláme lidem potřebným.
Moc děkujeme všem, kteří pomáhají, a to jakýmkoliv způsobem, také
katolické farnosti, se kterou spolupracujeme velmi aktivně!

Takto jsme začínali. 
Dole látka od 
města. Nyní šijeme 
z darů od lidí. 
Děkujeme!

Roušek jsme již do svě-

ta poslali víc než 2 000.

Kromě obyvatel Klobouk

a okolí putovaly např.

k dobrovolným hasičům,

řidičům autobusů, zuba-

řům, do nemocnic v Ky-

jově, Brně, Hustopečích,

domovů důchodců atd.



Milí přátelé,
ocitli jsme se v situaci, ve které se teprve rozkoukáváme. Musíme řešit, co
je aktuální, sledovat nařízení a změny, snažíme se přežít a přitom si
pomáhat.
Je to neobvyklá blízkost tichu, které se nás v samotě dotýká zase jinak.
Přeplněné diáře se někomu šmahem vyčistily, jiný má povinností naopak
mnohem více.
Přála bych nám v tomto tak zvláštním postním období, aby se nás to nastalé
zastavení a přerušení zaběhnutých zvyků dotklo v dobrém. Abychom zjistili,
co všechno k životu nepotřebujeme. Co naopak je pro nás důležité
a budeme se na to těšit.
Každý den nouzového stavu nám přináší nové informace, s nimiž se
konfrontujeme a přehodnocujeme naše postoje k životu. Přemýšlíme, jak
pomoci, jak být k užitku a zároveň minimalizovat rizika šíření nákazy. Po
telefonátech s vámi vím, že někteří z vás jsou v první linii v nemocnicích,
mnozí z vás šijí roušky, další obstarávají nákupy pro ty, kdo nemohou.
Rodiče se věnují dětem, pomáhají jim s učením. A děti čtou, hrají hry a plní
úkoly. Jsem ráda, že snad každý z nás má blízkou osobu, na kterou se
v tento čas může obrátit a požádat ji o pomoc. Z vašich slov vím, že na sebe
vzájemně myslíme, že nám chybí naše společenství, setkávání se. Najednou
máme trochu prázdné ruce.
Pro tento čas vám chci napsat několik slov povzbuzení, kéž v nás Pán Bůh
podnítí naději.

Ježíš vzal k sobě opět svých dvanáct a začal mluvit o tom, co ho má potkat:
„Hle, jdeme do Jeruzaléma a Syn člověka bude vydán velekněžím
a zákoníkům; odsoudí ho na smrt a vydají ho pohanům, budou se mu
posmívat, poplivají ho, zbičují a zabijí; a po třech dnech vstane.“
(Mk 10,33-34)

Ježíšova předpověď utrpení je velmi stručná. Ježíš mluví o jasném cíli. Musí
jít do Jeruzaléma, protože to má smysl, i kdyby ho tam čekalo utrpení.
Nemůže tam nejít a velmi stručně bez jakéhokoliv rozmazávání popisuje
svou cestu učedníkům. I oni se musí připravit na skutečnost, která není
lehká. Budou konfrontováni s utrpením a smrtí blízkého člověka. V té jedné
dlouhé větě Ježíš zachytí celý průběh velikonočního dění. Smrtí to však
nekončí, konečnou skutečností je vzkříšení a blízkost Bohu.

Jen díky tomu, že sám žije v Bohu a s ním, a proto, že ho Bůh neopouští ani
v nejtemnější hodině, Ježíš vydrží. Zemře. A je vzkříšen.
To je tajemství naší víry. Tak to vyznáváme a v tomto zvláštním postním
období nově prožíváme.
Při přípravě na tyto Velikonoce, doufám, cítíme přes všechen chaos kolem
nás také blízkost Bohu. Snad nám k tomu pomáhá větší klid, mnoho našich
aktivit je omezeno. Nemusíme se jen stále něčeho obávat, můžeme se
zastavit a najít útěchu u Boha. U něho čerpat sílu, abychom pak mohli zase
začít pracovat, pomáhat. Bez takového načerpání by nám brzy došly síly.
V modlitbách můžeme Bohu svěřit vše těžké a bolavé. Můžeme prosit
o narovnání všech pokřivení, o vysvobození ze všeho, co nás zotročuje
a vzdaluje od Boha. V postním období předkládáme sebe samé Bohu
k očistě.
Ježíš se modlí.
Pak přichází zrada jednoho z jeho nejbližších, veřejné ponižování a smrt.
Lidé ho odmítli nebo ze strachu opustili a ti, kteří zůstali, nic proti zlu
nezmohli.
A přece to tím zlem neskončilo. Přes všechnu beznaděj, kterou cítili
učedníci, Ježíš po třech dnech opět žije. Chodí s nimi, dotýká se jich svýma
rukama, které nesou znamení kříže, a dál je učí, odkazuje jim svého Ducha,
svůj Pokoj a ten oni opravdu pocítí. Ta zkušenost je promění tak, že jsou
odvážní, nežijí už sami pro sebe, už se nepředhánějí, kdo bude v nebi
důležitější, ale jdou sloužit lidem. Jdou do celého světa. Stanou se kameny,
ze kterých Ježíš vystaví církev, společenství.

Bratři a sestry, smrt nemůže zničit nic důležitého. Láska vytrvá.
Bůh vzkříšením přemohl všechno zlo, všechnu bolest.
Je to veliké svědectví o tom, jak Bůh dokáže proměnit naši nejtemnější
situaci a použít ji pro velké dobro. A se vzkříšeným Kristem přichází
i odpověď na naše volání, a to: „Neboj se, já jsem s tebou.“
Nebojme se, Bůh je s námi. Bděme a mějme otevřené srdce pro setkání
s živým Ježíšem, protože on přichází i do této nelehké doby, aby se s námi
setkal. Buďme všichni zdrávi, dobré mysli a těšme se na setkání
u společného stolu.
S přáním pokoje, zdraví a Božího požehnání
Martina Zuštinová



Ze života na faře
Život není jen o pandemii, a tak nezapomínejme na krásné věci,
které máme kolem sebe.
Posíláme fotky rozkvetlé jarní zahrádky na faře. Zdraví vás i Braňo –
na fotce u pískoviště, které o víkendech dodělává, i naše farní
kočka Rouzina, která mává tlapkou!

Pošlete i vy fotky toho, co děláte a dělá vám to
radost, na náš sborový facebook! Nemůžeme se
potkávat, ale sdílet radost alespoň takto na
dálku můžeme!

Otlučený štuk na kostele
V sobotu 28. března se sešli brigádníci a otloukli štuk na jižní straně
kostela, který samovolně opadával a ohrožoval lidi procházející pod
ním. Bratři také nalepili odpadlé trny proti holubům a uklidili
přední zahradu. Jsme rádi, že všichni přežili akrobatické výkony ve
zdraví, a děkujeme!



Církev ve světě se ve středu 25. března ve 12.00 spojila v modlitbě Páně,
aby se tímto způsobem přimlouvala za svět uprostřed koronavirové
epidemie. Protože vnímáme společnou modlitbu jako významnou součást
života církve, doporučujeme v iniciativě z 25. března pokračovat.
Každý den se ve 12.00 spojme v přímluvných modlitbách takovou formou,
jaká je komu blízká a jakou komu Duch svatý položí na srdce.
Přimlouvejme se za nemocné a za lidi v karanténě, ale také za ty, kdo jsou
v první linii boje s epidemií, za zdravotníky, policisty, vojáky, hasiče a za
všechny, kteří svou službou a nezištnou pomocí nesou riziko nákazy.
K tomu můžeme využít následující přímluvy a modlitbu:
Modleme se:
• za všechny země světa a za všechny lidi zasažené koronavirem, za
všechny pozůstalé, kteří byli zasaženi smrtí svých blízkých a milovaných,
• za všechny mocné tohoto světa, za členy vlád a úřadů a za všechny, kdo
se snaží skrze preventivní opatření zabránit eskalaci šíření epidemie,
• za všechny lidi dobré vůle, aby respektovali nutná preventivní opatření,
chovali se zodpovědně k sobě i ve vztahu k druhým, nepodléhali panice,
zoufalství a rezignaci, ale nacházeli potěšení a naději v Pánu Bohu a přijetí
a porozumění v kruhu svých blízkých,
• za lékaře, zdravotní sestry, zdravotnické záchranáře, hasiče, vojáky
a policisty a mnohé další pomáhající profese, které přicházejí do styku
s lidmi a jsou zvláště v těchto dnech vystavené náporu fyzickému
i psychickému, aby měly dostatek síly a také odvahu vydržet a nepodléhaly
rezignaci,
• za děti, studenty, aby měli v této době sebedisciplínu k učení a zvládali
úkoly na ně kladené, aby nepodléhali pasivnímu trávení volného času
a zahálce, ale nacházeli inspiraci k vlastnímu rozvoji, za učitele, aby
dokázali správně motivovat žáky a studenty k samostudiu,
• za církve, duchovní a pastorační pracovníky, aby i v době zavřených
kostelů měli srdce otevřené pro lidi v jejich potřebách a mohli moudře
a správně využít všech dostupných prostředků ke zvěsti evangelia

Ekumenická výzva ke společným modlitbám

v těžké době
Církve sdružené v Ekumenické radě církví vyzývají křesťany
v České republice k modlitbám... Každý den se v pravé
poledne můžeme spojit v prosbách i děkování.

prostřednictvím internetu, pastoračních rozhovorů, telefonů či jiných
komunikačních kanálů,
• za pokoru a odevzdanost celé situace Pánu Bohu, za ochranu před
nákazou, za milost pokání a novou orientaci na nepomíjející hodnoty
v životě mnohých lidí.
Amen.

VEČERNÍ MODLITBY
Pane Bože,
ve chvíli ztišení a zklidnění ducha i těla skládám tu slova své malé 
modlitby.
Rok co rok těším se na půst, jímž se nechávám vytrhnout 
z koloběhu dnů,
ve kterém uvolněný čas naplňuji tím, k čemu jindy prostor hledám stěží.
Uprostřed půstu přišel teď nečekaně půst od bohoslužebných setkání.
Nesejdou se často ani dva neb tři.
Najednou tu něco chybí. Společenství, sdílení.
Jsem ale vděčný i za tohle vytržení.
Všichni naráz ho teď prožíváme sami, či v kruhu svých blízkých.
Otevírá se nám soukromý prostor pro rozjímání a setkání s Tebou.
Pro dotek toho, na čem fakt záleží.
Tnout do živého, jít do hloubky. Až na dřeň.
Zavřeni v komnatách, či v lůně přírody, máme tu možnost úplně nového 
prožitku.
Děkuji!                                      Modlitbu připravil Jan Kučera, advokát z Prahy

Pane,
prožíváme složité období. Celý svět je v tom až po uši.
Prosíme, nauč nás se na Tebe spoléhat. Zase a znovu. Kéž se nám daří 
v Tobě nalézat podporu a utěšení.
Prosíme i za politiky po celém světě. Kéž volí moudrá řešení a daří se jim 
najít slova vlídnosti a uklidnění.
I v této době však děkujeme za radost. Za radost z toho, že je venku pěkně, 
že se na nás někdo vlídně usměje…
Kéž ani v tuto těžkou chvíli nezapomínáme na postní období. Víme, že nás 
máš rád a jsi s námi. 
Děkujeme za to!                                     Připravila Magdalena Stahrová, 27 let



•  Nevycházej 
– nejsi slunce!

•  Rouška 
kvapná – málo 

platná.
•  Kde se 

rouška vaří, 
tam se dobře 

daří.

JUBILEA  – JUBILEA  – JUBILEA
Boží požehnání a vše dobré do dalších let přejeme sestrám a bratřím

našeho sboru při příležitosti jejich narozenin.

Upřímně blahopřejeme!
Narozeniny zveřejňujeme podle klíče: 60, 65, 70, 75, 76, 77…  

Respektujeme, pokud nám nahlásíte, že si zveřejnění nepřejete. Pro 
ochranu osobních údajů neuvádíme den narozenin ani místo bydliště. 

duben
Miroslav Tiefenbach – 90 let

Miroslav Huták – 70 let
Lydie Kinclová – 90 let

Ladislava Uhrová – 77 let
Miroslava Háčková – 70 let
Růžena Navrátilová – 90 let

Vladimíra Bohatcová – 70 let
Jiří Petlák – 65 let

Miluše Pilátová – 86 let
Růžena Zvonařová – 70 let

Josef Matějíček – 88 let
Jaroslav Pilát – 60 let

Jaroslava Varmužová – 78 let
Jiřina Dostálová – 90 let

Lubomír Lexa – 60 let
Jiří Váňa – 88 let

Libuše Bravencová – 91 let
Vlasta Poláková – 93 let
Jarmila Patková – 96 let
Karel Šebesta – 76 let

Milé sestry a milí bratři,
nabízíme pomoc vám nebo vašim starším rodinným příslušníkům.
Jsou tu stále nevyužití dobrovolníci ochotní nakupovat. Nákup by
nechali za dveřmi, aby se snížilo nebezpečí nákazy. Nebojte se jich
využít! Možná je to trochu otázka zvyku, ale věřte, že se na službu vám
a vašim blízkým těší. Když je využijete, budou se cítit potřební a zvedne
to náladu i jim :).

x

Kdyby vám bylo smutno, cítili jste trudnomyslnost nebo zkrátka si chtěli
popovídat, ráda vám zavolám. Nemusíte se bát, že byste mne rušili.
Ráda si s vámi popovídám! Stačí mě prozvonit nebo mi napsat sms
nebo krátce zavolat, a já pak zavolám vám. Vím, že i krátký rozhovor
potěší, volat mohu bez starostí neomezeně dlouho! :)
x

Pro zlepšení nálady a tím imunity přikládám několik aktuálních vtipů:
• Prosba České psychiatrické společnosti:

Přátelé. To, že v karanténě mluvíte se svými zvířátky, rostlinami
nebo vybavením domácnosti je NORMÁLNÍ. Kvůli tomu volat
nemusíte. Odbornou pomoc vyhledejte, až když vám začnou
odpovídat. Děkujeme. Vaši přetížení psychiatři.

• Minutu ticha za hlášky, které zanikly: Jdu na jedno. Ruku na to. Jak
bylo ve škole? V kolik vyzvedneš děti? Všude dobře, doma nejlíp.
Buď pozitivní. Jakou rtěnku? Ruku líbám. Ochutnej ode mě. Máš
zaracha.

• Proti koronaviru se ubráníme tak, že denně sníme 16 stroužků
česneku. Sice to nepomůže, ale aspoň se k nám nikdo nepřiblíží.

• Nevím, jak u vás… ale mně se právě krokoměr zeptal, jestli jsem
neumřel…

Letošní dovolená                                           Konečně sama, Louvre, Paříž
káva s výhledem na Alpy.  


