
 

  
 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

JUBILEA   -   JUBILEA   -   JUBILEA 
 

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

 

1. listopadu  Dobromila Borecká z Pohořelic - 75 let 
3. listopadu  Bohuslav Háček z Klobouk - 60 let 
3. listopadu  Marta Zvonařová z Bohumilic - 70 let 
6. listopadu  Lydie Bedřichová z Klobouk - 81 let 
9. listopadu  Lydie Husáková z Klobouk - 80 let 

10. listopadu  František Dunaj z Morkůvek - 78 let 
  Karel Matula z Klobouk - 92 let 

14. listopadu  Josef Háček z Klobouk - 65 let 
  Irena Vlasáková z Morkůvek - 80 let 

15. listopadu  Josef Krhánek z Velkých Hostěrádek - 87 let 
18. listopadu  Karel Huták z Klobouk - 82 let 

  Božena Kolouchová z Krumvíře - 76 let 
19. listopadu  Jindřich Malinka z Klobouk - 79 let 
24. listopadu  Stanislav Krátký z Klobouk - 82 let 

  František Kulíšek z Borkovan - 60 let 
26. listopadu  Lydie Maršálková z Morkůvek - 85 let 

  Miroslava Šedivá z Brumovic - 98 let 
1. prosince  Ludvík Páleník z Morkůvek - 78 let 
6. prosince  Jindřich Kulíšek z Krumvíře - 85 let 
8. prosince  Lydie Oudová z Morkůvek - 75 let 

14. prosince  Libuše Hutáková z Klobouk - 76 let 
  Božena Novomestská z Brumovic - 92 let 

15. prosince  Bohuslav Sedláček z Velkých Hostěrádek - 81 let 
24. prosince  Karel Otřísal st. z Klobouk - 94 let 
25. prosince  Miluše Ryšavá z Klobouk - 76 let 
27. prosince  Eliška Šťastná z Klobouk - 75 let 
29. prosince  Libuše Bukovanská z Klobouk - 86 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 XVIII.                                                        Listopad, prosinec 2016 AD 

Kristus shromažďu je svůj lid 
 

Liturgická doba konec církevního roku, advent, Vánoce 
 

30. října 2016 – 23. neděle po sv. Trojici 
 

10.00  Klobouky – Rodinná bohoslužba je posunuta o půl hodiny.  

Zároveň pozor na změnu času na zimní!!!  
 

6. listopadu 2016 – 24. neděle po sv. Trojici – Památka zesnulých 
8.00 Morkůvky, 9.30 Klobouky, 11.00 Velké Hostěrádky  

 

13. listopadu 2016 – 25. neděle po sv. Trojici 
8.00 Brumovice, 9.30 Klobouky 

 

20. listopadu 2016 – Neděle Krista krále – poslední v církevním roce 
8.00 Morkůvky, 9.30 Klobouky, 11.00 Velké Hostěrádky  

 

27. listopadu 2016 – 1. neděle adventní 
9.30 Klobouky – bohoslužba s vysluhováním svaté Večeře Páně 

 

4. prosince 2016 – 2. neděle adventní 
8.00 Morkůvky, 9.30 Klobouky, 11.00 Velké Hostěrádky  

 

11. prosince 2016 – 3. neděle adventní 
8.00 Brumovice, 9.30 Klobouky 

 

18. prosince 2016 – 4. neděle adventní 
8.00 Morkůvky, 9.30 Klobouky, 11.00 Velké Hostěrádky 

 

24. prosince 2016 – Štědrý den 
9.30 Klobouky – Dětská vánoční slavnost 

 

25. prosince 2016 – Boží hod vánoční 
9.30 Klobouky – bohoslužba s vysluhováním svaté Večeře Páně 

 

Staršovstvo sboru zve ke každodenní modlitební sborové iniciativě: 
kratičké osobní modlitbě (např. Otče náš, modlitba Poutníka, vlastní slova) 
vždy ve 21:00 za místo, kde žijeme a jeho obyvatele, za naše společenství. 
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Slovo k zamyšlení  
 

Heslo Jednoty Bratrské na měsíc listopad: Tím se 
nám potvrzuje prorocké slovo, a činíte dobře, že se 
ho držíte; je jako svíce, svítící v temném místě, 
dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám 
nevzejde v srdci.                                  (2 Petr 1,19) 
 
 

Bratři a  sestry, 
věřím, že se každý z nás někdy ocitl v životě na místě, kde byla tma. Pamatuji si 
na skautské tábory, kdy jsme na hlídce čekali přicházející jitro. Společnicí nám 
byla jen petrolejová lampa nebo svíce. V pravidelných intervalech jsme obcházeli 
tábor, každý sám na své hlídce. V takových chvílích, kdy ostatní spí a kolem je 
ticho a tma, tehdy člověk slyší své srdce. Jeho tlukot i to, co se v něm skrývá. Své 
obavy i  naděje. V takových chvílích když člověk mnoho nevidí, mnohem lépe 
naslouchá. Může podlehnout strachu, ale nemusí. V srdci mu může vzejít 
jitřenka. Pokojné a stálé světlo, tichý hlas, který potěšuje. Paprsek světla, který 
proniká tmu kolem. 
 

Takovým světlem na duchovní rovině je nám Boží slovo a právě jemu 
nasloucháme v tomto čase. Slovu prorockému. Slovu o naději. Toto slovo k nám 
promlouvá na konci církevního roku, když si připomínáme své zemřelé i  svou 
vlastní konečnost. Tiše k nám mluví, zatímco svět kolem nás tichne zahalený 
v mlze, v čase padajícího listí, sychravého chladu a  lezavé zimy. Do této 
atmosféry k nám promlouvá tiché a jemné zaslíbení: Přijde světlo, vyjde jitřenka. 
Tma nebude mít poslední slovo.  
 

„A  činíte dobře, že se tohoto slova o  naději držíte.“, pokračuje apoštol Petr. 
Držme se slova o naději. Ochraňujme ho v sobě jako světlo, které nedá zvítězit 
tmě. A  nenechávejme si ho jen pro sebe. Stávejme se lampami, které toto světlo 
chrání a umožňují mu, aby se šířilo dál. Apoštol Petr popisuje, co to znamená: 
„Vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k  ctnosti 
poznání, k  poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k  trpělivosti zbožnost, 
ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku.“ 
 

Pokud budeme opravdu zbožní, zdrženliví (zdržíme se například příkrých soudů 
a ostrých slov, která mohou ranit), když budeme k sobě navzájem trpěliví, když 
budeme pěstovat bratrskou náklonnost a lásku, nezůstane to bez ovoce. Naše 
společenství budou vyzařovat světlo a teplo, zkrátka život. 
 

  

Heslo Jednoty Bratrské na měsíc prosinec: Má duše vyhlíží Panovníka víc než 
strážní jitro, když drží stráž k jitru. (Ž 130,6)  
V prosinci, v adventu vyhlížíme příchod Pána Ježíše. Toužíme po něm, těšíme 
se na něj. I modlitba žalmisty vyjadřuje touhu po Bohu: „Má duše vyhlíží 
Panovníka víc než strážní jitro, když drží stráž k jitru.“   
Vzpomínám si, že na nočních hlídkách byla největší zima vždy brzy ráno, 
těsně před tím, než vyšlo slunce.  Sice už svítalo, tělo ale bolestně pociťovalo 
chlad. Touha po jitru byla nejsilnější právě tehdy. Světlo bylo blízko, ale ještě 
tu zcela nebylo, ještě nehřálo.  
 

V prosinci, očekáváme příchod Krista a víme, že už je blízko. Toužíme po něm 
jako po světle, které nás zahřeje a ukáže nám cestu.  
Zastavme se na chvíli u této touhy, věnujme jí pozornost.  

Naše touha nám připomíná, na koho se těšíme. Připomíná nám, že se vyplatí 
čekat na Boha, i když to není vždy pohodlné, i když jsme někdy celí zkřehlí. 
Jsme na tom podobně jako strážní na noční hlídce. Ti ví jistě, že jitro přijde. 
Přišlo už tolikrát před tím. Právě jimi proniká zima a oni stejně věrně čekají.  
 

I nás se již Bůh mnohokrát dotkl, povzbudil nás. Tyto zkušenosti nám 
připomínají, že je naděje. Že nezůstaneme ve tmě, ale že přijde ten, s kterým 
se náš svět rozjasní. 
 

Když se s žalmistou modlíme žalm 130, všimneme si, že Bůh, po kterém tolik 
touží lidská duše, vzbuzuje také bázeň. Bázeň, úctu, respekt vzbuzuje ne 
trestající spravedlností, ale odpuštěním. Odpouštět není lehké. Není 
známkou slabosti, ale velikosti. Přichází k nám Bůh mocný a hodný úcty, 
milující, ten který nám přináší spásu. 
Je to důstojný post být na stráži, věrně čekat na Pána.                 M. Zuštinová 

   
 

 

 

 

Ale u tebe je odpuštění; 
tak vzbuzuješ bázeň. 

Skládám naději 
v Hospodina, má duše 
v něho naději skládá, 
čekám na jeho slovo. 

Má duše vyhlíží Pána víc 
než strážní jitro, když drží 
stráž k jitru.“ (z žalmu 130) 

 

„Z hlubin bezedných tě 
volám, Hospodine, 
Panovníku, vyslyš můj 
hlas! Kéž tvé ucho  
pozorně vyslechne 
moje prosby. Budeš-li 
mít, Hospodine, na 
zřeteli nepravosti, kdo 
obstojí, Panovníku? 
Ale u tebe je 
odpuštění; 
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Poznámka 
Upozorňujeme na posunutý čas bohoslužby 30. října. Protože bude sestra 
farářka kázat v Hovoranech v 8.30, sejdeme se tuto neděli k rodinné bohoslužbě 
výjimečně v 10.00 hodin. Prosím, nezapomeňte si tuto neděli také posunout čas 
na zimní! Děkujeme za pochopení!                                                   Staršovstvo sboru 
 

Sjezd (nejen) evangelické mládeže v Třebíči 
Ve dnech 7.-9.10. se naši mládežníci a konfirmandi 
zúčastnili Sjezdu mládeže. Na obrázku je výsledek 
výtvarné dílny, na které jsme se podíleli. Dílnu vedl 
student teologie Alister Murray ze Skotska.  
Tématem dílny byly verše z Izaiáše 43,1-2: „Neboj se, já 
jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj.  
Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, 
nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen 
tě nepopálí.“ Povídali jsme si o tom, jak může vypadat 
takové procházení ohněm nebo vodou, čeho se v životě 
bojíme a jak nám v těžkých situacích pomáhá Bůh. Vytvořili jsme ve skupinách 
koláže, které nakonec dohromady tvoří kříž. Ten nám připomíná Boží přítomnost 
v našich životech, v utrpeních i úzkostech. Víme, kdo je naší posilou v takových 
chvílích.  
 

Díkůčinění  
V neděli 16. října jsme v kostele poděkovali 
Bohu za to, co nám dává. Kázáním posloužil 
bratr synodní senior Daniel Ženatý, čtením a 
přímluvnou modlitbou bratr synodní kurátor 
Vladimír Zikmund a sestra náměstkyně Eva 
Zadražilová. Společně jsme slavili svatou 
Večeři Páně. Slavnost se povedla, bude nám 
jistě posilou. Děkujeme všem, kteří se na ní 
podíleli. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Slavnostní otevření kaple ve Velkých Hostěrádkách 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diakonické okénko: Ze života Mirandie 

              Pobožnost na téma Díkůvzdání 

Mirandie je nejmladší součá-
stí Diakonie BETLÉM. V chrá-
něném bydlení zde trvale žije 
12 dospělých lidí s mentálním 
a kombinovaným postižením. 
Život v Mirandii se velice blíží 
životu běžné domácnosti, kde 
se všichni podílí na zajištění 
jejího fungování. Klienti chodí 
nakupovat, připravují si jídlo, 
uklízí nebo se starají o zahra- 

du a naše zvířectvo (máme dvě rosely a dvě morčata). Často nás můžete potkat 
na procházkách po Brumovicích a okolí, rádi vyrážíme na výlety autobusem. 
Jeden velmi povedený výlet nás zavedl do Brna na přehradu, zvládli jsme cestu 
autobusem, tramvají a pak po přehradě na parníku. Bylo to náročné, ale skvělý 
zážitek. Každý pracovní den odjíždí část klientů do školy nebo do dílen v 
Morkůvkách. O prázdninách byli obyvatelé také na dovolených. Část obyvatel 
strávila dovolenou ve Velkých Karlovicích, kde chodili a chodili a chodili. Zbytek 
jel do Přeskač u Znojma. Užili si zde plavání a výlety do okolí. V Brumovicích 
v Mirandii se snažíme být aktivní. Velmi rádi máme návštěvy. Tak klidně přijďte 
na besedu.                                                                                                     Tomáš Vostřák 
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Po slavnosti Díkůčinění jsme 
autobusem přejeli do Vel-
kých Hostěrádek, kde bratr 
synodní senior a paní sta-
rostka Velkých Hostěrádek 
slavnostně otevřeli oprave-
nou kapli. Slavnosti se 
zúčastnili skauti, pěvecký 
sbor Izmael, lidé z ostatních 
sborů a vesnic a samozřejmě 

bratři a sestry z Velkých Hostěrádek. K novému nápisu z Janova evangelia 
v čele kaple řekl několik slov bratr synodní senior. Paní starostka Alena 
Vávrová promluvila o historii kaple. Místokurátor sboru Petr Zajíc poděkoval 
všem, kdo k opravě kaple přispěli. 
 



Pec nám spadla, kdopak nám ji postaví. 
Je nejen začátek dětské 
písničky, ale nyní také projekt, 
jehož cílem je pořídit Pec na 
vypalování keramiky do nového 
Sociálně terapeutického centra, 
v Brumovicích. Zapojit se do 
projektu a získat některou 
z originálních odměn můžete 
i  vy. Obrázek je aktuální k datu 
19.10.2016 a zapojit se můžete 
do 27.11.2016 na adrese pod 
obrázkem: 

Jana Lexová 

 

 
 
 
 

 
Výtvarné dílny: Výroba biblických postaviček 

V pátek 21. října a sobotu 22. října 2016 se uskuteční kurz šití 
biblických postaviček. Veškerý materiál je přírodní a barevně 
sladěný tak, aby odpovídal biblické době.  Výsledné biblické 
postavičky zůstanou ve sboru, kde s nimi budeme pracovat při 
biblických hodinách.  Kurz je již plně obsazen a těšíme se na 
spolupráci s lektorkami, které za námi přijedou a naučí nás 
postavičky vyrobit i s nimi pracovat.                     Dana Bobková 

 
 

Výroba drátěných misek 

V sobotu 12. listopadu 2016 ve 14 hodin se 
na evangelické faře sejdou zájemci 
o  tvořivou dílnu. Budeme vyrábět drátěné 
misky technikou taženého drátu. Pří-
jemnou tvořivou atmosféru jistě podpoří i 
malé občerstvení – káva a  buchta.        DB 

 
Představujeme: Michal Devečka 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Adventní trh 
Již tradičně se sejdeme první adventní neděli (27. listopadu) ve 14 hodin na farní 
zahradě. Přineste své rukodělky, které můžete nabízet k prodeji. Vychutnáme 
společně adventní atmosféru s již tradičním gulášem a vánočním punčem.   

 
Setkání seniorů 
Tradiční setkání seniorů v předvánočním čase bude v neděli 4. prosince od 15 
hodin na evangelické faře. Na velké plátno budeme promítat staré pohlednice.  

 
 

Michal Devečka působí od října 2014 v Hovoranech jako kazatel Církve 
československé husitské.  Spolu se svou paní pochází z evangelické církve 
luterské na Slovensku. Teologii studoval na Evangelické bohoslovecké fakultě 
v Bratislavě a na ETF v Praze. Po skončení magisterského studia nastoupil na 
doktorandské studium v Bratislavě a odborně se věnuje christologii Cyrila 
Alexandrijského, Martina Luthera a pozdního nominalizmu. Dizertační 
zkoušku složil v r. 2010.  

 

Od minulého roku je naším zvykem slavit výročí 
reformace se sborem Církve československé husitské 
v Hovoranech. Minulý rok jsme se s bratrem kaza-
telem Devečkou vystřídali na kazatelnách.  Tento rok 
se těšíme na setkání s ním v rámci biblické hodiny, při 
které nám bude vyprávět o Martinu Lutherovi. Toto 
setkání proběhne 3. listopadu v 18 hodin na faře. 
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https://www.hithit.com/cs/project/2917/pec-nam-spadla-kdopak-nam-ji-postavi 

 

„Pec nám spadla,…“, to je nejen 
začátek dětské písničky, ale nyní 
také projekt, jehož cílem je 
pořídit Pec na vypalování 
keramiky do nového Sociálně 
terapeutického centra, v Bru-
movicích. Zapojit se do projektu 
a získat některou z originálních 
odměn můžete i  vy na adrese 
pod obrázkem. Obrázek je 
aktuální k datu 19. října, akce 
končí 27.11.2016. 

                       Jana Lexová 
 

https://www.hithit.com/cs/project/2917/pec-nam-spadla-kdopak-nam-ji-postavi


Koncert Cimbal Classic 
10. prosince v 17 hodin se v kostele uskuteční koncert kapely Cimbal Classic. 

Cimbal Classic je brněnská nadžán-
rová kapela Kateřiny a Dalibora Štrun-
cových. Katku a Dalibora Štruncovy 
doplňují hobojista a sopránsaxofo-
nista Rastislav Kozoň, violistka Katka 
Kovaříková, basista Marek Švestka a 
mandolinista Martin Krajíček. Už 
téměř pětadvacet let patří mezi 
stálice a nejosobitější uskupení české 

folkové a alternativní hudební scény. Své jubileum spadající do roku 2017 oslaví 
s předstihem právě u nás nejen výběrem posluchačsky nejúspěšnějších písní, 
které se za ty roky nastřádaly na jejich deseti profilových, žánrově rozličných 
albech, ale i s vánočními písněmi z CD Betlém a Vánoce v  Rožnově. Ty pak 
společně vytvoří neopakovatelnou atmosféru ryzích Vánoc: z  těch dob, kdy lidé 
měli blízko k přírodě, k Bohu, ke svým tradicím, ale hlavně sami k sobě. Valašské 
lidové koledy a laskavé písničky skupiny Cimbal Classic se těší, že si to s nimi 
přijdete užít a nejen vnitřně se rozezpívat.  
Máte-li rádi průzračné a čisté melodie, lyrické, přemýšlivé a vtipné texty 
propojené přirozeným zpěvem a nadprůměrným muzikantským řemeslem, pak 
Vás Cimbal Classic určitě nezklame. 

 
Skautské okénko 

„Chuť pomáhat.“ Tak se jmenuje projekt, 
do kterého jsme se zapojili i my. Michal 
Kody Kislicki za námi přijede na besedu 
11.   listopadu, aby nám vyprávěl o vyvíjející 
se situaci na Ukrajině. Budeme se ho moci 
vyptat na jeho život (Minule měl Michal 
před svatbou, nyní po ní!). Zajímají nás ale 
samozřejmě i jeho další aktivity a projekty 
na Ukrajině.  

 
 
 

Salár 
Děkujeme všem členům sboru, kteří tento rok zaplatili salár. Bez něj by činnost 
sboru nebyla možná. Salár je možné platit trvalým příkazem na účet sboru, nebo 
ho dát osobně bratřím a sestrám starším, kteří ho touto dobou vybírají. 
Co říká o příjmech a obětavosti Církevní zřízení: 
"Salár je pravidelný roční dar, který církev očekává od každého svého člena s vlastním 
příjmem v doporučené výši 5% jeho celkových ročních čistých příjmů. Salár se platí 
jednou ročně nebo ve splátkách farnímu sboru, do něhož člen patří. Manželé mohou 
platit společně. Salár se neočekává od člena sboru bez vlastního příjmu. Neplacení 
saláru nemůže být důvodem k vyloučení z církve." ŘHC čl.7 

Salár v našem sboru se pohybuje v řádu od několika desítek korun do několika 
tisíc korun. Někteří členové sboru přispívají měsíčně trvalým příkazem. To je 
méně náročné pro plátce a je to praktické pro sbor. Lépe se pak hospodaří, 
protože jsou průběžné výdaje pokrývány průběžnými příjmy.  
Inspirace: Zajímavý článek o historii saláru vyšel v časopisu Český bratr 
(7 - 8/2016). Odkaz zde: http://www.ceskybratr.cz/archives/11279. 
Samozřejmě si uvědomujeme, že navržených 5% nemůže platit každý. Salár je 
dobrovolný příspěvek člena sboru, každý přispívá podle svých možností.  

Staršovstvo sboru 

Přehled akcí a setkání v listopadu a v prosinci: 
3. listopadu Biblická hodina v 18 hodin na faře – host Michal Devečka 

11. listopadu Již po několikáté přijede Michal Kislicki vyprávět o Ukrajině. 
Na setkání s ním se těšíme v 17 hodin v kostele.  

12. listopadu Tvořivá dílna: Misky vytvořené technikou taženého drátu 
14.00 na faře (přihlášky u s. Bobkové nebo v kanceláři) 

19. listopadu Dobročinná aukce pro Diakonii Betlém v 18.00 v Sokolovně 
v Kloboukách u Brna 

27. listopadu Adventní trh u kostela od 14 hodin 

29. listopadu 18.30 Filmová kavárnička    

4. prosince 15.00 Setkání seniorů na faře 

5. prosince 18.00 Staršovstvo 

10. prosince  17.00 Koncert: Cimbal Classic v kostele 

24. prosince 9.30 v kostele - Dětská vánoční slavnost 

25. prosince 18.00 Vánoční koncert – Stanislav Heller, Izmael,  
The Izmaels Brothers 

28. prosince 18.00 Vánoční večírek v Brumovicích 
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http://www.evangnet.cz/cce/czr/rhc.html?P#C7
http://www.ceskybratr.cz/archives/11279

