
 
 
 

 
 

JUBILEA   -   JUBILEA   -  JUBILEA   -   JUBILEA 
 

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

 

6. listopadu Lydie Bedřichová z Klobouk – 80 let 
8. listopadu Jarmila Hanáková z Klobouk – 70 let 
 Božena Kolouchová z Krumvíře – 75 let 
9. listopadu Lydie Husáková z Kašnice – 79 let 
10. listopadu František Dunaj z Morkůvek – 77 let 
 Karel Matula z Klobouk – 91 let 
14. listopadu Irena Vlasáková z Morkůvek – 79 let 
15. listopadu Josef Krhánek z Velkých Hostěrádek – 86 let 
18. listopadu Karel Huták z Klobouk – 81 let 
19. listopadu Jindřich Malinka z Kašnice – 78 let 
20. listopadu Ladislav Matula z Velkých Hostěrádek – 70 let 
22. listopadu Jaromír Husák z Bohumilic – 60 let 
24. listopadu Stanislav Krátký z Klobouk – 81 let 
26. listopadu Lydie Maršálková z Morkůvek – 84 let 
 Miroslava Šedivá z Brumovic – 97 let 
1. prosince Ludvík Páleník z Morkůvek – 77 let 
6. prosince Jindřich Kulíšek z Krumvíře – 84 let 
13. prosince Vlastimil Knecht z Klobouk – 70 let 
14. prosince Libuše Hutáková z Klobouk – 75 let 
 Božena Novomestská z Brumovic – 91 let 
15. prosince Bohuslav Sedláček z Velkých Hostěrádek – 80 let 
23. prosince Zdena Němečková z Klobouk – 65 let 
24. prosince Karel Otřísal z Kašnice – 93 let 
25. prosince Miluše Ryšavá z Klobouk – 75 let 
29. prosince Libuše Bukovanská z Klobouk – 85 let 

 

 

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 u Brna 

ročník XVII.                                                                  listopad a prosinec 2015 AD 
 

Kristus shromažďu je svůj lid 
 

1. listopadu 2015 – 22. neděle po sv. Trojici 
8.00 Morkůvky, 9.30 Klobouky, 11.00 Velké Hostěrádky 

Památka zesnulých 
 

8. listopadu 2015 – 23. neděle po sv. Trojici 
8.00 Brumovice, 9.30 Klobouky 

 

15. listopadu 2015 – předposlední neděle v církevním roce 
8.00 Morkůvky, 9.30 Klobouky, 11.00 Velké Hostěrádky 

 

22. listopadu 2015 – neděle Krista krále 
8.00 Brumovice, 9.30 Klobouky 

 

29. listopadu 2015 – 1. adventní neděle 
9.30 Klobouky – rodinná bohoslužba se svatou Večeří Páně 

 

6. prosince 2015 – 2. adventní neděle 
8.00 Morkůvky, 9.30 Klobouky, 11.00 Velké Hostěrádky 

 

13. prosince 2015 – 3. adventní neděle 
8.00 Brumovice, 9.30 Klobouky 

 

20. prosince 2015 – 4. adventní neděle 
8.00 Morkůvky, 9.30 Klobouky, 11.00 Velké Hostěrádky 

 

24. prosince 2015 – Štědrý den 
9.30 Klobouky – Dětská vánoční slavnost  

 

25. prosince 2015 – Boží hod vánoční 
9.30 Klobouky, bohoslužba se svatou Večeří Páně 

 

27. prosince 2015 – 1. neděle po Vánocích 
9.30 Klobouky 

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


Ze života sboru 
V neděli 18. října jsme slavili slavnost Díkůčinění. 
Poděkovali jsme Bohu za dary, které jsme od něj přijali. 
Děkovali jsme za úrodu, za to, že při nás Bůh stojí v časech 
dobrých i zlých, za vše, co jsme přijali z jeho rukou.  
Naše vděčnost ale patří i lidem, kteří nám svým životem      
o Bohu svědčí. Ať už svým osobním příkladem, svou 
statečností, vytrvalostí nebo pílí a obětavostí. Takové lidi 

máme mezi sebou a za to patří dík Bohu i jim samotným. Při slavnosti 
Díkůčinění předal náš senior Jiří Gruber třem sestrám a dvěma bratrům 
z našeho sboru zvláštní poděkování za jejich službu. Čestným titulem         
Anděl sboru 2015 byli oceněni tito naši bratři a sestry: Miroslav Ambros, Lydie 
Bedřichová, Libuše Putnová, Zdeňka Sadílková a Jaroslav Šedivý.  
Všem oceněným děkujeme za jejich práci ve sboru, za jejich modlitby                 
a vzpomínky, které nám dávají nahlédnout do časů, které my nepamatujeme. 
Díky!  
 

Oprava na faře 
Na faře probíhá dlouho plánovaná a nutná generální oprava hygienických 
zařízení. Na tuto opravu jsme dostali finanční příspěvek díky Skautskému 
středisku Ichthys. Sbor hradí třetinu opravy, což je pro nás podstatná částka. 
Proto prosíme ty, kteří mohou, aby na tuto opravu pamatovali. Například při 
vybírání saláru. Za všechny dary a podporu děkujeme.  
 

Pozvánka pro děti a mládež 
Na faře začínáme nacvičovat vánoční hru. Zájemci, kteří chtějí hrát, se mohou 
hlásit u s. farářky. Nacvičování bude probíhat v Brumovicích a v Kloboukách. 
 

Skauti - Blanka Holásková, středisková vedoucí 
Naše skautské středisko pořádalo také v tomto roce čtyři brigády v lokalitě 
Gagrazy na pomoc přírodě zničené lidskou lhostejností a leností.  Kromě těchto 
střediskových akcí se pravidelně každý týden děti scházejí na družinových 
schůzkách. Na listopad plánujeme drakiádu, v prosinci přineseme do Klobouk 
betlémské světlo a zúčastníme se dětské slavnosti. Více informací o naší 
činnosti a akcích získáte na www.skautklobouky.ic.cz.        
 

Příloha: Historie kazatelské stanice Morkůvky (díl první) 
V příloze ke Zvonům chceme pravidelně uvádět medailonky z historie sboru      
a jeho kazatelských stanic. V několika dalších číslech se zaměříme na 
Morkůvky. Přejeme pěkné čtení. Uvítáme Vaše fotografie a vzpomínky!  

Biblické slovo na měsíce listopad a prosinec  
Heslo Jednoty Bratrské na měsíc listopad: „Slitujte se nad těmi, kdo  
pochybují.“ (List Judův 22 verš) 
Heslo Jednoty Bratrské na měsíc prosinec: „Plesejte, nebesa, a jásej, země, ať 
zvučně plesají hory, vždyť Hospodin potěšil svůj lid, slitoval se nad svými 
ujařmenými!“ (Iz 49,13) 
 

Mějte slitování s těmi, kdo pochybují. To je výzva neznámého autora, jehož 
dopis byl přijat do Nového Zákona až ve 4. století. Přes přísný ráz tohoto 
dopisu může právě tento verš promluvit i k nám. „Mějte slitování s těmi, kdo 
pochybují.“ Tedy nezatracujte ostatní, kdo třeba nemají vždy odpověď na 
otázky víry. Mějte s nimi trpělivost. Nepovyšujte se nad ně. Ten, kdo 
pochybuje, leckdy doopravdy hledá Boha, pravdu, smysl a není ochoten 
přijmout pouhé fráze. Když jsme upřímní, přiznáme, že i my sami někdy 
pochybujeme. Víra není automatismus, vševědoucnost, naprostá sebejistota, 
ani katechismus naučený nazpaměť. Nejsou to rychlé odpovědi, spíš hledání a 
ochota vždy přijmout odpovědi nové. Při takovém hledání potřebujeme 
trpělivost. Na konci listopadu vstoupíme do adventu, času čekání, času 
trpělivosti. Trpělivost potřebujeme mít se sebou samými i s druhými.  
Heslo na prosinec je vpravdě vánoční. „Hospodin potěšil svůj lid!“ To je 
radostná zvěst. Těší i nás? Nebo jinak: Co v našem životě nás těší? Co bychom 
potřebovali, abychom byli šťastní? Představujeme si vůbec Boha jako toho, kdo 
nás těší? Často považujeme Boha za někoho, kdo má požadavky, které my 
nesplňujeme. A tak máme spíš představu Boha, který je věčně nespokojený         
a zlobí se na nás. Ale Bůh má zájem o to, aby se jeho lid radoval, žil svobodně. 
Naše dobro, štěstí, svoboda jsou pro Boha důležité. Dokonce je pro ně ochoten 
mnoho udělat. Svůj lid osvobozuje od útlaku, ať je uvnitř člověka nebo vně.  

Martina Zuštinová, farářka 

Pozvánky a přehled akcí – listopad, prosinec: 
 

Středa 4. listopadu Zahájení biblických hodin v Brumovicích v 18 hodin 
Čtvrtek 5. listopadu  Zahájení biblických hodin v Kloboukách v 18 hodin 
Pátek 6. listopadu Přednáška Michal Kislicky o dobrovolnické práci na 

Ukrajině od 17 hodin na faře 
Neděle 29. listopadu  Adventní trh od 14 hodin na farní zahradě 
Pondělí 30. listopadu Porada staršovstva v 18 hodin 
Neděle  6. prosince Setkání seniorů od 15 hodin na faře 
Čtvrtek 24. prosince Dětská vánoční slavnost v 9.30 v Kloboukách 
Pátek 25. prosince Vánoční koncert pěveckého sboru Izmael 

 


