
Zprávy ze života sboru Českobratrské církve evangelické
v Kloboukách u Brna

ročník XVV.                                                listopad – prosinec 2018 AD

Kristus shromažďuje svůj lid

Liturgické období konec církevního roku a advent

4. listopadu – 23. neděle po sv. Trojici
10.00 Klobouky – památka reformace
kázáním poslouží br. farář M. Devečka

11. listopadu – 24. neděle po sv. Trojici
8.00 Brumovice, 9.30 Klobouky

památka zesnulých

18. listopadu – 25. neděle po sv. Trojici
8.00 Morkůvky, 9.30 Klobouky, 11.00 Velké Hostěrádky

památka zesnulých v kazatelských stanicích

25. listopadu – neděle Krista krále – poslední v církevním roce
8.00 Brumovice, 9.30 Klobouky

2. prosince – 1. neděle adventní
9.30 Klobouky

bohoslužba se slavením sv. Večeře Páně

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

v kazatelské stanici se slavením sv. Večeře Páně

16. prosince – 3. neděle adventní
8.00 Morkůvky, 9.30 Klobouky, 11.00 Velké Hostěrádky

v kazatelských stanicích se slavením sv. Večeře Páně

23. prosince – 4. neděle adventní
9.30 Klobouky

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. 

listopad

Dobromila Borecká - 77 let

Lydie Bedřichová - 83 let

Lydie Husáková - 82 let

Marta Hrabcová - 76 let

Irena Vlasáková - 82 let

Josef Krhánek - 89 let

Božena Kolouchová - 78 let

Jindřich Malinka - 81 let

Jana Knechtová - 70 let

Eliška Šťastná - 77 let

Lydie Hájková - 75 let

Lydie Maršálková - 87 let

Prosinec

Ludvík Páleník - 80 let

Jindřich Kulíšek - 87 let

Lydie Oudová - 77 let

Jarka Hutáková - 60 let

Libuše Hutáková - 78 let

Bohuslav Sedláček - 83 let

Jaroslava Kordiovská - 70 let

Jaroslav Matula - 84 let

Miluše Ryšavá - 78 let

Dagmar Rožnovská - 65 let

Stanislav Pacas - 65 let

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

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


Biblické slovo na konec církevního roku a advent

Heslo JB na měsíc listopad: Viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté 
město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. 
Zjevení 21,2

Svět, tak jak ho známe, jednou skončí. Neskončí však ani fiaskem, ani nicotou.
Proti hlasům, které nás koncem světa někdy straší, svědčí Bible o něčem jiném. Ve
své podobě svět skončí, ale proto, aby udělal místo něčemu ještě lepšímu
a krásnějšímu. Bude nové nebe a nová země. Asi si je neumíme přesně představit.
Proto také mluví biblická proroctví v obrazech a i ty jsou tajemně zastřené.
Jan má vizi města, které sestupuje z nebe. Na zem však nesestupuje město zmítané
konflikty, Jeruzalém, jak ho známe, ale jeho nebeský protějšek, Jeruzalém nový.
Toto svaté město připravil sám Bůh, aby ho poslal na zem a to v pravý čas.
Pak následuje další obraz. Nebeské město je připraveno jako ozdobená nevěsta pro
ženicha. Jan tak vystihuje to, co je ve starém i novém zákonu napsáno o Božím lidu:
Boží lid je nevěsta a ženichem jí chce být sám Bůh.
Jsou to obrazy tajemné, které nás však chtějí povzbudit v čase, kdy slyšíme různá
strach nahánějící proroctví i v čase, kdy vnímáme svou konečnost a vzpomínáme na
své zemřelé. Ano, podléháme času a proměně, ano, máme nést zodpovědnost za
tento svět, dobře ho spravovat a nedaří se nám to. Ale nakonec i nad tím vším
zvítězí Dobro a Láska – milující a tvořící Bůh. Berme vážně, že v nás chce mít své
partnery a nepropadejme strachu, že jsme na vše sami. Jemu na konci roku
svěřujeme vše, za co jsme vděční, i své smutky a bolesti, a on to bolestné uzdravuje,
tvoří novou realitu. Nepropadejme zoufalství, ani strachu, ani děsivým vizím.
Věřme, že na samém konci, ať lidského života nebo i toho našeho světa, je Bůh.

2

Kalendář:
5. listopadu – staršovstvo od 18 hodin
Od 7. listopadu začínají biblické hodiny každou středu od 17:45 v Brumovicích
a každý čtvrtek od 18 hodin v Kloboukách.

10. listopadu – konvent 
24. listopadu – Betlém aukce od 18 hodin v Kloboucké Sokolovně
27. listopadu – Setkání u kávy a filmu od 18:30
30. listopadu – Modlitba na Betlémě
1. prosince – Adventní koncert v 17 hodin
2. prosince – Adventní trh od 14 hodin
3. prosince – staršovstvo od 18 hodin
4. prosince – vizitace od 18 hodin
9. prosince – setkání seniorů od 15 hodin

3

na ni nejsme sami, ale sdílíme ji s ostatními.
Advent znamená příchod. V období těchto čtyř týdnů si připomínáme staletí,
tisíciletí čekání na mesiáše.
Pán Bůh nás v tento čas vede k trpělivosti a k růstu touhy. Bůh někdy jakoby
neslyšel naše modlitby. Někdy to, o co prosíme, nedostaneme hned, a naše situace
se naopak ještě zkomplikuje. Ale Pán Bůh i v tento čas působí. On vyslýchá naše
prosby, jen jinak a v jiný čas. A tím dává prostor, aby v nás rostla naše touha. Ta
touha je důležitá. Projevuje se modlitbou a rozšiřuje naše srdce, aby v něm rostlo
víc toho Božího. Víc lásky. To proměňuje náš život.
V adventu si připomínáme početí Pána Ježíše a Marii, která na jeho narození devět
měsíců čeká a ví, že doba je již těhotná Božím příchodem. Je to symbol toho, jak my
máme čekat. Radostně.
Když se Pán přišel narodit, nic k tomu nepotřeboval. Potřeboval jen otevřená srdce.
Jinak Josef s Marií nestihli v Betlémě připravit vůbec nic. A on přece přišel. I do bídy
a nejistoty, do prostoty chléva. Advent je časem, kdy se připravujeme na setkání,
kdy máme citlivá srdce pro toho, který byl s námi, je a přichází k nám zase nově.
Požehnaný konec církevního roku a dobré prožití adventu vám přeje M. Zuštinová.

Modlitba
Čekáme, Pane, kdy zavítáš. Jen málokdy umíme touhu po Tvém adventu vyjádřit
slovy. Ale všechno v nás, naše úzkosti, strachy, naše selhání i únava volají: Přijď
Pane Ježíši. Toužíme, aby láska zvítězila nad nenávistí, pravda nad lží, abychom se
nezraňovali, aby ustoupila nemoc, utichl pláč, aby nebylo loučení, jen setkávání.
A spolu s námi i stvoření lká a touží po nové zemi pod novým nebem.
Prosíme, než přijdeš ve slávě, abys vládl veškerenstvu, už teď kraluj skrytě v našich
srdcích, naplň je svým pokojem. Znovu nás povolávej ve svůj lid, který naslouchá
tvým vzkazům. Amen

A jak Bůh jedná? Jeho obnovující
sílu i vždy nové přiklonění k člověku
si připomínáme v adventu.

Heslo JB na měsíc prosinec:

Když spatřili hvězdu, zaradovali
se velikou radostí. Matouš 2,10

Mudrci spatřili hvězdu. Znamenala
pro ně naději, stala se jim ukaza-
telem nové smysluplné cesty,
radovali se spolu. Když nás obestírá
tma a zahlédneme jiskřičku naděje,
je dobré se o ni podělit. Radost se
stává skutečnou radostí tehdy, když



Ohlédnutí

Díkůčinění
„Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm, otvíráš svou

Andělé sboru
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Pozvánky

Modlitba Taizé a ticha
"Z hlubin lidského srdce stoupá skrytá touha po přítomnosti, tichá touha po
společenství. Ať nikdy nezapomeneme, že tato prostá touha po Bohu je už
začátkem víry." (bratr Roger)
Milí přátelé, zveme vás na pravidelná ekumenická setkání v katolickém kostele.
Od 6. listopadu každé úterý od 19ti hodin se chceme asi na hodinu ztišit
k modlitbě a zpěvům z Taizé.
Jistě známe mnoho druhů modlitby – nářek, prosby, chvály. I uprostřed všech
starostí a stresu můžeme prožít hluboký pokoj, přítomnost Boha, který nás provází
životem. Žalm 131 vyjadřuje takové ztišení a důvěru: „chovám se klidně a tiše …
čekej, Izraeli, na Hospodina nyní i na věky.“ Pokojné společenství s Bohem se
obejde beze slov. Někdy námi zmítají naše myšlenky podobně jako bouře loďkou
s učedníky, zatímco Ježíš spal. Stejně jako oni i my můžeme být bezmocní, ustrašení
a neschopní utišit sebe sama. Ale Kristus může přijít na pomoc i nám. Stejně jako
pohrozil větru a moři a nastalo „velké ticho“, může utišit i naše srdce rozrušené
strachem a starostmi (Mk 4). Když zůstáváme v tichu, doufáme a důvěřujeme
v Boha. Jeden žalm napovídá, že i ticho je formou chvály. Na začátku Žalmu 65
čteme: „Tobě, Bože, patří chvalozpěv.“ Tento překlad pochází z řečtiny, ale ve
skutečnosti hebrejský text ve většině Biblí zní takto: „Ztišení znamená tebe chválit,
Bože.“ Když skončí slova a myšlenky, Bůh může být chválen v tichém úžasu
a obdivu. A tak se těšíme na pravidelná setkávání chval Taizé a tiché modlitby.

Setkávání maminek s dětmi
Na faře se budeme scházet zase v úterý od 15ti hodin. Termíny budou možná
nepravidelné. Více viz na našich facebookových stránkách a ve skupině Setkávání
maminek s dětmi.

BETLÉM zve na 18. společenský večer s dobročinnou aukcí, který se bude konat

v sobotu 24. listopadu od 18 hodin v Kloboucké Sokolovně. Výtěžek večera je
určen k financování výstavby nového Domova Betlém.

Adventní trh
Srdečně vás zveme na tradiční adventní trh. Můžete na něm prodávat své
rukodělky. Trh začíná ve 14 hodin, ve 13.00 ho začneme chystat. Nahlaste, prosím,
své stánky na sborový email nebo v kanceláři, ať máme dostatek stolů. Tradičně vás
čeká horký punč, guláš, zdobení perníčků, rozsvícení hvězdy a možná i překvapení!

Nacvičování vánoční hry
Zveme všechny zájemce o účinkování ve vánoční hře, aby se přihlásili na sborovém
emailu nebo v kanceláři fary. Těšíme se na společně strávený čas!

Neděkovali jsme jen Pánu Bohu, za péči
a práci ve sboru jsme poděkovali i třem
„andělům“ sboru: setře Miladě Komorášové,
bratru Josefovi Adámkovi a bratru faráři Jiřímu
Gruberovi. Ocenění jim předala sestra Eva
Zadražilová (2. náměstkyně synodního kuráto-
ra), která nám také posloužila kázáním. Žádný
sbor by nemohl žít a rozvíjet se bez péče,
nasazení jeho členů, rozvážnosti a moudrého
vedení staršovstva, dobrého duchovního
vedení. Děkujeme!

ruku a ve své přízni sytíš všechno, co žije.“
(Ž 145,15n) 

V neděli 21. října jsme poděkovali Pánu Bohu
za to, že nás dalším rokem provázel,
posiloval, sytil. Znovu jsme si uvědomili dary,
které z jeho rukou přijímáme, krásu přírody,
společenství.

Autor fotografií Branislav Zuštin

Otevření Evangelické 

Garáže
Slavení však v neděli stále ještě
nebylo u konce. Do třetice vše-
ho dobrého jsme slavnostně
otevřeli nově opravený prostor
bývalé hospodářské budovy.
Nová garáž se dvěma půdička-
mi bude sloužit k setkávání
mládeže, k přednáškám, výtvar-
ným dílnám apod. Jistě všechna
práce ještě nekončí. Jsme však
vděčni za to, co se už povedlo.



Jan (*1837), František (*1938 +1919), Josef (*1842 +1925), Kristýna (*1844 +1922,
provdaná Sokolová), Františka (*1846 +1935, provdaná Krejsová), Ludvík (*1849
+1946) a Rozálie (*1851 +1935, provdaná Pilátová).

Kytička vzpomínek na mé dětství do čtrnácti let
u stařečka a u babičky na chalupě č. 394
Naše maminka (rok 1935)
„Naše maminka rozená Kristina Odstrčil, provdala se za Františka Sokola na čtvrtlán
číslo 4 na Panské ulici. Když nás bylo pět dětí, tak pro nás tatínek zemřel. Mě bylo
půl druhého roku, když jsme se stěhovali ke stařečkovi a babičce na chalupu č. 394.
Nejstarší bratr se jmenoval Ludvík, Růžena, František, Anežka, Kristýna a nejmladší
bratr Josef se narodil už u stařečka. Na dům č. 4 si vzala maminka hofery. Ale
hospodářské místnosti, kůlnu, mlat, presouz, sklep a humno jsme užívali dál. Sestra
naší maminky Rozálie Odstrčilová se provdala za Tomáše Piláta na čtvrtlán č. 93 též
v Panské ulici (poz. dnešní Masarykova ulice).
První děvče jim zemřelo, pak měli ještě tři - Františku, Růženu a Ludvíka. Když jim
tatínek zemřel, oni též se nastěhovali ke stařečkovi a synek Ludvík se narodil již tam
a jako nejmladší byl miláček nás všech. Na dům č. 93 si vzali hofery a místnosti
hospodářské i humno si nechali pro sebe, pole si dali do pachtu a obdělávali jen
něco málo.“
Zpracovala Dana Bobková
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Adventní koncert
První prosincovou sobotu v 17 hodin se nám představí soubor MUSICA SPECIOSA,
který tvoří renomovaní hráči na historické nástroje v čele se známým brněnským
varhaníkem Martinem Jakubíčkem. Hráči souboru působí ve špičkových souborech
zaměřených na autentickou interpretaci hudby 17. a 18. století (Czech Ensemble
Baroque, Musica Florea, Capella Savaria, Solamente naturali, Musica Aeterna a j.)
a na koncertě předvedou vrcholné skladby české a evropské tvorby

Setkání seniorů
v neděli 9. prosince 2018 v 15 hodin zveme na tradiční setkání seniorů na faře.
Letos máme připraveno promítání fotografií z konfirmací od roku 1913 a vzpomínky
na faráře, kteří v té době působili v našem sboru. Věříme, že to bude opět příjemné
odpoledne u kávy, čaje a dobré buchtičky.
Prosíme seniory, pokud mohou, aby vyhledali své konfirmační fotografie, případně
svých rodičů, a přinesli je s sebou k ofocení a doplnění informací. Pokud by někdo
potřeboval dovést a odvést na naše setkání, nahlaste to prosím svému presbyterovi,
rádi vám tuto službu zajistíme.

Ze vzpomínek Kristýny Háčkové, rozené Sokolové - 1. část
Chaloupka J. Odstrčila

Františka se narodila roku 1816 v Šaraticích, zemřela roku 1883. V jejich manželství 
se narodilo 7 dětí: 

tohoto období. Díla J. S. Bacha, G. F. Händela,
A. Vivaldiho, B. M. Černohorského a dalších mistrů
zazní v pestrém instrumentálním obsazení, kdy si
kromě zpěvu a zvuku houslí nebo violoncella budete
moci poslechnout také zobcovou flétnu, loutnu nebo
barokní hoboj d'amore. Celý soubor se těší na tradičně
hudebně vnímavé kloboucké posluchače!

V místě, kde nyní stojí Betlém,

stávalo do roku 1930 pět chalup,

mezi nimi i chaloupka č. 394, v níž

bydlela rodina Jana Odstrčila a jeho

manželky Františky, rozené Kulíš-

kové. Jan Odstrčil se narodil roku

1811 v Kloboukách, zemřel roku

1889. Byl čtvrtláník, pekař

a obchodník. Jeho manželka

Syn Ludvík Odstrčil později koupil rodný dům
i další čtyři okolní domy, vše zboural a nechal
postavit vilu, v níž je v současnosti středisko
Betlém. V zahradě nechal postavit hrobku, v níž je
pochován on i další členové jeho rodiny.
Jeho sestra Kristýna Odstrčilová se provdala roku
1867 za čtvrtláníka Františka Sokola, v jejich
manželství se narodilo 6 dětí, z nich nejmladší
Josef se narodil pravděpodobně již jako
pohrobek. Předposlední dcera Kristýna, narozená
roku 1875, později provdaná Háčková, sepsala
roku 1935 vzpomínky na své dětství u dědečka
a babičky Jana a Františky Odstrčilových v chalupě
č. 394, kam se její matka s dětmi odstěhovala po
smrti manžela Františka Sokola. Do jejích
vzpomínek se můžete začíst v tomto i v několika
následujících číslech Klobouckých zvonů.

Na fotografii zleva: 
Ludvík Odstrčil, Josef Odstrčil, 
Františka, provdaná Krejsová, 
Rozálie, provdaná Pilátová


