
Biblické slovo – Liturgické období po svaté Trojici

Hesla Jednoty Bratrské:
Na měsíc listopad: Bůh praví: Chci bydlet mezi nimi a chci být jejich Bohem 
a oni budou mým lidem.“ Ezechiel 37,27
Na měsíc prosinec: „Skrze srdečné milosrdenství našeho Boha,  nás 
navštíví světlo vycházející z výsosti, aby se ukázalo těm, kteří sedí ve tmě a 
stínu smrti, a uvedlo naše nohy na cestu pokoje.“ Lukáš 1,78-79

Bratři a sestry, 
často se ptáme: „Proč? Proč se mi stalo něco zlého? Proč mě zasáhl osud? Proč
právě mě nebo mého blízkého?“ Ptáme se tak, když jsme svědky nějaké
nespravedlnosti, zla, bolesti, utrpení, smrti. Tou otázkou „Proč?“ hledáme smysl.
Zvlášť tuto oblast však v našem životě obestírá tajemství. Nevíme, proč se dějí
různé katastrofy a jen se občas odvažujeme doufat, že nakonec Bůh to vše obrátí
v něco dobrého. Ale ani logická odpověď by nám nepomohla. Když nám umře náš
blízký, odpověď, která by rozkryla příčiny jeho smrti, nám blízkého nevrátí. Místo
odpovědí nám pomáhá, když je někdo s námi, kdo s námi nese to, co nás tíží
a bolí. Skrze blízkost druhého cítíme lásku, jeho blízkost nám dává naději. A právě
to dělá Bůh. Tak je s námi, když je nám těžko. V hesle na měsíc listopad říká Bůh:
„Chci mezi nimi bydlet, chci být jejich Bohem a oni budou mým lidem.“ Aby se
Bůh lidem přiblížil, proto se stal člověkem. Přiblížil se tak lidem hodným i zlým.
Skrze Ježíše poznal Bůh lidi a oni mohli poznat jeho. Ježíš přišel, aby nás lidi
uzdravoval z našich nemocí, těšil nás, když je nám smutno nebo procházíme
utrpením. Ježíš sám nepředstavitelné utrpení prožil a tak, když je s námi, není
jeho útěcha planá nebo povrchní. Bůh se rozhodl bydlet mezi námi, ať ho to stojí,
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Zprávy ze života sboru Českobratrské církve evangelické
v Kloboukách u Brna

ročník XVIV.                                                Listopad, prosinec 2017 AD

Kristus shromažďuje svůj lid
Konec církevního roku, Advent, Vánoce

5. listopadu – 21. neděle po sv. Trojici
8.00 Morkůvky, 9.30 Klobouky, 11.00 Velké Hostěrádky

Památka zesnulých

12. listopadu – 22. neděle po sv. Trojici
8.00 Brumovice, 9.30 Klobouky (Brumovice – Památka zesnulých)

19. listopadu – 23. neděle po sv. Trojici
8.00 Morkůvky, 9.30 Klobouky, 11.00 Velké Hostěrádky

26. listopadu – neděle Krista krále (poslední v církevním roce)
8.00 Brumovice, 9.30 Klobouky

3. prosince – 1. neděle adventní
9.30 Klobouky – Bohoslužba se slavením sv. Večeře Páně

10. prosince – 2. neděle adventní
8.00 Brumovice, 9.30 Klobouky

17. prosince – 3. neděle adventní

8.00 Morkůvky, 9.30 Klobouky, 11.00 Velké Hostěrádky

24. prosince – 4. neděle adventní a Štědrý den
9.30 Klobouky – vánoční slavnost

25. prosince – neděle v oktávu vánočním
9.30 Klobouky – Bohoslužba se slavením sv. Večeře Páně

31. prosince – neděle v oktávu vánočním
8.00 Morkůvky, 9.30 Klobouky, 11.00 Velké Hostěrádky

1. ledna – Nový rok, ekumenická bohoslužba
15.00 katolický kostel – káže Jan Asszonyi (Církev bratrská)

co to stojí. To jeho bydlení mezi námi, jeho
přistěhování k nám si můžeme představit třeba
tak, jako když se dcera nebo vnučka nastěhují
k babičce, která ovdověla. Nechtějí ji nechat
samotnou v domě, kde bylo vždy tak živo.
I když už není dědeček, bude tu někdo, kdo
bude mít slovo útěchy, s kým sem vstupuje
něco nového.
Bůh se podobně stěhuje k nám. Chce být
v našem světě, chce do něj vnášet světlo,
radost, útěchu, naději. Říká: „Chci být s vámi,
chci být vaším Bohem a vy budete mým
lidem.“



Setkání seniorů na evangelické faře
Již tradiční setkání seniorů bude v neděli
26. listopadu v 15 hodin na evangelické
faře.
V příjemném prostředí u kávy a malého
pohoštění si připomeneme Masarykovy
návštěvy v Kloboukách v době, kdy zde
bydleli jeho rodiče. Povídání bude
doprovázeno fotografiemi a zajímavými
informacemi. Těšíme se na setkání s Vámi.

Dana Bobková

pak byli členové evangelického sboru v Kloboukách, katolické církve a
církve bratrské. Osou setkání byly myšlenky o mužské spiritualitě
(duchovní cestě, zbožnosti) podle amerického františkánského kazatele
Richard Rohra, který za jedno ze svých životních poslání přijal hledání
způsobu jak oslovit muže, aby naplno žili své křesťanství, aby se ujímali
svých úkolů ve společenství církve. Zajímavou myšlenkou pak byla úvaha
o životní cestě muže, v níž jsou důležité mezníky a zlomy, které je třeba
prožít, aby se kluk mohl stát mužem. V závěru setkání jsme pak společně
přemýšleli nad známým oddílem z 1. knihy Mojžíšovi o obětování Izáka.
Spontánním závěrem setkání bylo „zpěvníkové“ hlasování o tom, že
bychom rádi podobná setkání opakovali.
Proto vás srdečně zveme na setkání druhé, které proběhne 10. listopadu
v 19.30 na faře. Hostem bude ještě jednou Martin Horák.

Tomáš Vostřák

Mužská Spiritualita
Setkání 26 chlapů u jednoho stolu
není úplně obvyklá věc. Natož, když
předmětem setkání je mužská spi-
ritualita. Ale přesně takové setkání
se událo v pátek 13. října na evan-
gelické faře v Kloboukách. Pod
vedením bratra faráře Martina
Horáka ze sboru Českobratrské cír-
kve evangelické Brno II. Posluchači

A heslo na měsíc prosinec na to listopadové slovo krásně navazuje. „Skrze
srdečné milosrdenství našeho Boha, nás navštíví světlo vycházející z výsosti,
aby se ukázalo těm, kteří sedí ve tmě a stínu smrti, a uvedlo naše nohy na cestu
pokoje.“ Lukáš 1,78-79
Bůh k nám cítí tolik srdečnosti a lásky, že nám dává své světlo, svého syna, aby
nás uvedl na cestu pokoje. To znamená, že nás ani nejrůznější trápení nemusí
uvrhnout do zoufalství. Cesta pokoje je tu i pro nás, kteří sedíme ve tmě a stínu
smrti. I když budeme prožívat věci těžké, věřím, že je s námi Pán života, aby nás
vším provedl. Naše kroky jsou na dobré cestě, protože nás na ni uvádí ten,
který je oživujícím světlem. Světlo potřebujeme všichni. Světlo naděje asi ze
všeho nejvíce. Naděje znamená očekávání dobrého. To si připomeneme
v Adventu. Pokud budeme očekávat toho, který je dobrý, on k nám jistě zavítá
a zabydlí se u nás. Přijde k nám ten, který je dobrý a my se ho nelekneme, ale
otevřeme mu svá srdce a své domovy, aby nás mohl proměňovat.

Martina Zuštinová

Program na měsíce listopad a prosinec
Každé úterý 15 hodin – setkání maminek s dětmi na faře

9. listopadu 18 hodin – začátek biblických hodin pro dospělé na faře

10. listopadu Setkání mužů na faře v 19:30

15. listopadu 17.30 - začátek biblických hodin pro dospělé v Brumovicích

18. listopadu 18 hodin – Aukce pro Diakonii Betlém  

26. listopadu 15 hodin – setkání seniorů na faře

28. listopadu Setkání u kávy a filmu v 18.30 hodin na faře

3. prosince 14 hodin – adventní trh na zahradě před farou

10. prosince 17 hodin – koncert Českého filharmonického sboru Brno

24. prosince Vánoční slavnost v kostele v 9.30

28. prosince Vánoční večírek v Brumovicích v 18 hodin

Setkání maminek s dětmi
Každé úterý se na faře potkávají maminky
s dětmi. Co spolu děláme? Zpíváme, hrajeme si,
děti uslyší krátké příběhy, budeme společně
vytvářet obrázky z přírodních materiálů… Pokud
si chcete popovídat o zkušenostech s výchovou,
s rodinami, mateřstvím, zasmát se a přijít na jiné
myšlenky na mateřské, přijďte mezi nás.
Na setkání se těší Martina Zuštinová
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Zveme vás společně s městem Klobouky u Brna na
ADVENTNÍ KONCERT

ČESKÉHO FILHARMONICKÉHO 
SBORU BRNO

v evangelickém kostele v Kloboukách
10. prosince 2017 od 17.00

Vstupné 100 Kč

Na programu: 
Kampus Vodňanský, Bohuslav Matěj Černohorský, Zdeněk Fibich, 

Anton Bruckner a Wolfgang Amadeus Mozart

Účinkují:  
Jan Melišková – soprán, František Herman - varhany, 
ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR BRNO (komorní sbor), 

Jiří Najvar dirigent

Šli jsme spolu – ekumenická pouť
Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh. Hospodin je jediný. Miluj Hospodina,
Svého Boha, celým srdcem, celou duší a celou silou! Ať tato slova, která ti
dnes přikazuji, zůstanou ve tvém srdci! Opakuj je svým synům, mluv o nich,
když budeš přebývat doma, když budeš na cestách, když budeš ležet i stát.
(Dt 6, 4-7)

14. října v 9 hod. se někteří z nás sešli u soutoku Svratky a Svitavy, abychom se
vydali na pouť dlouhou 21 km. Pouť, kterou jsme si předsevzali, vedla krajinou,
jež není turisticky malebná, ale je historicky a kulturně nesmírně cenná. Vede
místy, která dnešní Čech vnímá jako vesnice, ale která všechna historicky měla
status městyse a kromě Blučiny a Vojkovic měla také opevněné hrady či tvrze.
Vede místy, která dnešní Čech obvykle vnímá jako přirozeně česky mluvící
jihomoravský venkov, převážně bezkonfesní či katolický. Smyslem naší pouti bylo
připomenout, jak nesamozřejmý a nepřesný je takový pohled a že tento pohled
se může dotknout citů nejen stárnoucích pamětníků, ale někdy i mladší generace.
Pouť byla rozčleněna na 7 zastavení:
1. zastavení: soutok Švarcavy a Svitavy jako symbol soužití (Němci a Češi,
evangelíci a katolíci). 2. zastavení: Modřice jako příklad staré německé
kolonizace Brněnska, sv. Gotthard, modřický hrad. 3. zastavení: benediktinský
klášter v Rajhradě. 4. zastavení: kostel sv. Vavřince ve Vojkovicích a jeho
evangelická i katolická historie. 5. zastavení: Židlochovice jako sídlo panství,
Strejcův sbor. 6. zastavení: evangelický sbor v Nosislavi od počátků české
reformace do dneška. 7. zastavení: kostel sv. Jakuba staršího v Nosislavi a jeho
evangelická i katolická historie. Zpěvníček a další informace naleznete zde:
http://www.pojdmespolu.eu/pojdme.html

Adrenalinové odpoledne - Skauti

V sobotu 21.10., kdy se konala tato akce pro
veřejnost, jsme se sešli u kaple sv. Barbory. Když jsme
dokončili poslední přípravy, začali přicházet zájemci o
lanovou dráhu, hry o odměny nebo netradičně dvě
tvořivé dílničky. Všichni se do plnění zábavných aktivit
pustili až s překvapivým nadšením. Lesem se
proháněly smějící se děti s vlastnoručně vyrobenými
draky, někteří trápili své mozkové závity odhalováním
odpovědí na záludné hádanky, další s nasazením
překonávali složité lanové bludiště a ti nejodvážnější
to vše sledovali z lan v korunách stromů. Toto
společně strávené odpoledne jsme si opravdu užili
a těšíme se zase za rok.
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Od 22. října do konce listopadu je v kostele v Kloboukách k vidění putovní celostátní
výstava „Má vlast cestami proměn“, na které Jihomoravský kraj prezentuje
Betlémská Mirandie.
Projekt přináší svědectví o příznivých proměnách zanedbaných míst a sídel v naší
krajině. Prostřednictvím fotografií a příběhů prezentuje stav před rekonstrukcí a po
ní. Díky odhodlání místních lidí a ochotě řady donorů se chátrající stavby mění v
důstojné objekty s užitečnou náplní, veřejný prostor dostává novou tvář, sakrální
objekty nacházejí svůj ztracený smysl a příroda se nadechuje k novému životu. Do
samotných rekonstrukcí se mnohdy zapojují místní obyvatelé.
Výstavu pořádá Asociace Entente Florale CZ - Souznění, z.s. ve spolupráci
s Národní kulturní památkou Vyšehrad. Partnery výstavy jsou kraje České
republiky a spolupracuje řada dalších organizací a institucí.
Nejhezčí proměny jsou každý rok oceněny. Hodnotí je veřejnost v den zahájení na
Vyšehradě a po celý rok na webu, a také odborná porota architektů od vedením
pana arch. Josefa Pleskota. Dát hlas Mirandii můžete na http://cestamipromen.cz/,
kde ji najdete pod číslem 59. Jana Lexová

Ohlédnutí: Domov Narnie oslavil 25 let své činnosti

Pozvánky:

Aukce: Diakonie ČCE – středisko BETLÉM srdečně zve na 17. společenský

večer s dobročinnou aukcí, který se bude konat v sobotu 18. listopadu od 18
hodin v Sokolovně v Kloboukách. Záštitu nad akcí převzal hejtman
Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek a v průběhu programu vystoupí
kapela MÁTA BRNO, která sama sebe charakterizuje jako vokální skupina
inspirovaná folkrockem 60. let. Výtěžek večera bude použit k úhradě nákladů
na projekt nového Betléma.

Výstava: Má vlast cestami proměn

Výročí Domova Narnie přitáhlo do Morkůvek téměř stovku

lidí – nejen současné i bývalé pracovníky, klienty a jejich

rodinné příslušníky, ale i naše přátele, významné dárce

a další vzácné hosty. Oslavám přálo i počasí a tak se

příjemné vzpomínání a povídání protáhlo až do pozdního

večera. Přání všech přítomných pěkně vyjádřila morkůvská starostka Brigita

Petrášová: „Domov Narnie je součástí Morkůvek už celé čtvrtstoletí a já jí

k narozeninám přeji mnoho dalších úspěšných let“. Jan Gavlík
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JUBILEA   - JUBILEA   - JUBILEA
Boží požehnání a vše dobré do dalších let 
přejeme sestrám a bratřím našeho sboru 

při příležitosti jejich narozenin.
Listopad 2017

Dobromila Borecká z Pohořelic - 76 let
Lydie Bedřichová z Klobouk - 82 let
Lydie Husáková z Kašnice - 81 let

Marta Hrabcová z Klobouk - 75 let
Irena Vlasáková z Morkůvek - 81 let

Josef Krhánek z Velkých Hostěrádek - 88 let
Karel Huták z Klobouk - 83 let

Božena Kolouchová z Krumvíře - 77 let
Jindřich Malinka z Kašnice - 80 let

Lydie Maršálková z Morkůvek - 86 let
Lydie Vašiková z Klobouk - 70 let

Prosinec 2017
Ludvík Páleník z Morkůvek - 79 let

Jiří Šebesta z Velkých Hostěrádek - 65 let
Oldřiška Šedivá z Brumovic - 70 let
Jindřich Kulíšek z Krumvíře - 86 let
Lydie Oudová z Morkůvek - 76 let

Božena Novomestská z Brumovic - 93 let
Libuše Hutáková z Klobouk - 77 let

Bohuslav Sedláček z Velkých Hostěrádek - 82 let
Jaroslav Matula z Kobylí - 83 let

Radmila Majerová z Kašnice - 60 let
Karel Otřísal st. z Kašnice - 95 let
Oldřich Husák z Klobouk - 65 let
Miluše Ryšavá z Klobouk - 77 let
Eliška Šťastná z Klobouk - 76 let

Václav Šebesta z Velkých Hostěrádek - 65 let

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

Respektujeme, pokud nám nahlásíte, že si zveřejnění nepřejete. 
Kloboucké Zvony zveřejňujeme na internetu, proto neuvá-

díme přesné datum narozenin – pro ochranu osobních údajů. 

http://www.aefcz.org/hlasovani
http://cestamipromen.cz/

