
 

 

   

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bohoslužebný program v lednu 2016 
1. ledna – Nový rok 

14.00 Katolický kostel ekumenická bohoslužba 
kázání M. Zuštinová 

 

3. ledna -  Zjevení Páně 
8.00 Morkůvky, 9.30 Klobouky, 11.00 Velké Hostěrádky 

 

10. ledna - 1. neděle po Zjevení Páně 
8.00 Brumovice, 9.30 Klobouky 

 

17. ledna - 2. neděle po Zjevení Páně 
8.00 Morkůvky, 9.30 Klobouky, 11.00 Velké Hostěrádky 

 

24. ledna - 3. neděle po Zjevení Páně 
8.00 Brumovice, 9.30 Klobouky 

 

31. ledna - 4. neděle po Zjevení Páně 
9.30 Rodinná bohoslužba Klobouky 

      Vánoční dopis 
                         Farního sboru Českobratrské církve evangelické  

                    v Kloboukách u Brna 

                  Léta Páně 2015 

 

       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

                       Jubilea – Jubilea – Jubilea 
Boží požehnání a vše dobré do dalších let přejeme sestrám a bratřím našeho sboru  

při příležitosti jejich narozenin. 

 

1. ledna Libuše Dvořáková z Brumovic  - 86 let 
2. ledna Milada Komorášová z Krumvíře – 76 let 
3. ledna František Krátký z Brumovic – 84 let 
4. ledna Zdena Krátká z Brumovic – 76 let 
6. ledna Kamila Nádeníčková z Borkovan – 89 let 
8. ledna Josef Krupica z Klobouk – 87 let 
14. ledna Růžena Luskačová z Krumvíře – 80 let 
 Jarmila Otřísalová z Klobouk – 90 let 
15. ledna Pavel Jagoš z Kašnice – 65 let 
 Vlasta Ondrůjová z Borkovan – 87 let 
20. ledna Miroslav Huták z Klobouk – 83 let 
22. ledna Bohumil Putna z Brna – 65 let 
24. ledna Konstantin Mráz z Bohumilic – 86 let 
25. ledna Pavel Pilát z Klobouk – 70 let 
  

                             Upřímně blahopřejeme! 



Adventně vánoční zamyšlení  
…hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl: „vstaň, vezmi 
dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu… 
(Mt 2, 13) 
Zdá se, že se historie stále opakuje. Stále se ve světě vyskytují noví a noví 
Herodové působící zkázu. Lidé musí utíkat do cizích zemí, kde hledají bezpečí. Nic 
z toho není nové. I Marie s Josefem a malým Ježíšem museli utíkat. To proto, že 
se Herodes malého Ježíše bál. Bál se, že ho Ježíš připraví o trůn. S Ježíšem měli 
lidé spojena různá očekávání. Někdo se na něj těšil, jiný se ho bál.  
Tématem letošního roku se stali uprchlíci. Ani jejich příběh není jednoznačný, 
k jejich adventu - k jejich příchodu - se váží rozmanitá až rozporuplná očekávání. 
I jejich příchod doprovází a předchází slova nejrůznějších proroků doby. Napadá 
mne, že něco z jejich příchodu je nám dobře srozumitelné: Odněkud někam 
prchají a neodradí je ani zima, jde jim při tom o život, o zdraví, těžko shánějí 
střechu nad hlavou, v dlouhých frontách čekají na zápis…a něco chápeme jen 
stěží: kdo vlastně jsou? Naši přátelé, nebo nepřátelé? Vyslechli jsme různé 
názory. Kde mezi všemi těmi výpověďmi je Boží odpověď, aby nám naznačila 
směr a způsob, kterým se máme dívat a očekávat? Hledám ji v Písmu. Bylo by 
troufalé tvrdit, že tam je. Stejně troufalé, domnívám se, by bylo tvrdit, že tam 
žádná spojitost mezi Tím, který přichází a těmi, kteří jsou na cestě jako On, není. 
Naše rozpolcenost je myslím způsobena vlastní nejistotou. V hloubi srdce nevíme, 
koho čekáme a nenašli jsme shodu v tom, jak má vypadat.  
A tak mne napadá, že jsme měli štěstí, že se tehdy v Betlémě a pak i v Egyptě 
našel někdo, kdo byl ochotný Josefa s Marií a malým dítětem přijmout a ujmout 
se jich. Vpustit ji alespoň do chléva. Kdo ví, jak by to jinak s Ježíšem dopadlo.  
 

Heslo Jednoty Bratrské na rok 2016: Bůh říká: „Jako když dítě utěšuje 
matka, tak vás budu těšit.“ (Iz 66,13) 

Pláč dítěte se může rychle proměnit v smích. 
Často stačí, když ho jeho matka nebo otec 
vezmou do náručí. Když dítě cítí jejich teplo, 
blízkost, která vyjadřuje přijetí a lásku. Již tato 
samotná blízkost působí dítěti útěchu. Dítě se 
znovu nadechne, uklidní se a po chvíli třeba 
zase radostně seskočí na zem. Tento obraz mi 
vyvstává před očima, když čtu u proroka 

Izajáše, co Bůh slibuje svému lidu: „Chci vás těšit, jako těší matka své dítě.“ 
Vztah mezi rodiči a dětmi, mezi Bohem a jeho syny a dcerami, neprobíhá vždy 
hladce. Docela často jdou rozdílnými cestami. Lidé se svěřují silám, od kterých si 
slibují více než od Boha. Příkladem toho je Izrael, odvlečený ze své vlasti do ciziny. 

Cítil se Bohem opuštěn, zapomenut, přestával v něj doufat. Ale Bůh mu byl přesto 
věrný. Boha neodradí ani nevíra lidí, jejich nedůvěra ani jejich trápení, kvůli 
kterému na něj zapomínají. 
Prorok Izajáš popisuje Boží věrnost dalšími a dalšími obrazy. Vrcholem jsou ale 
právě slova: „Chci vás konejšit, jako konejší matka své dítě“.  
Bůh vidí rozbitá srdce a zklamané naděje lidí. Bere trápení a ztroskotání svých 
dětí vážně, bere je za své. Ujímá se jich a těší je, jako matka. Toto srovnání Boží 
a mateřské lásky je jedinečné a popisuje obzvlášť názorně Boží nitro. Boží útěcha 
je jako objetí. Jeho útěcha patří všem, objímá vše a každého. Taková útěcha 
osvobozuje: Ten, kdo je jí utěšen, se může znovu nadechnout. Boží útěcha dává 
znovu pevný základ, něco, o co se můžeme opřít. V našem životě jde o tyto 
důležité otázky: Kdo je mi oporou? Co mě doopravdy nese? Co mi dává smysl 
v životě a v umírání? 
Jak mohu žít osvobozen/a útěchou, s pevným základem pod nohama, s širokým 
horizontem? To je otázka pro každého z nás a každý na ni hledáme odpověď. 
Tento verš byl vylosován na rok 2016 a tak nám bude celý příští rok mottem.  
 

Milí přátelé, přejeme Vám krásné a požehnané prožití vánočních svátků!  
Srdečně děkujeme všem, kteří jste letos zaplatili salár a děkujeme také za 
všechny dary a Vaši podporu. Salárem, který je naší milou a dobrovolnou 
povinností, přispíváme podle svých možností ve výši přibližně 5 % čistých příjmů 
na potřeby sboru. Jestliže v období jednoho roku celkový úhrn Vašich příspěvků 
sboru dosáhl 1000,- Kč a více, můžete si tuto částku odečíst od základu daně 
z příjmu. Ve sboru vám pro tento účel velmi rádi vystavíme potvrzení. Srdečně 
Vás zdraví a vše dobré do nového roku přeje staršovstvo a farářka M. Zuštinová 

 
 
 

 

 

Srdečně Vás zveme: 
 

na Dětskou vánoční slavnost 
24. prosince od 9.30 v kostele v Kloboukách 

 

na bohoslužbu se svatou Večeří Páně 
25. prosince – Narození Páně 

9.30 kostel Klobouky 
 

na tradiční koncert sboru Izmael, 
Stanislava Hellera a Izmaels Brothers 

25. prosince od 18.00 v kostele v Kloboukách 
 

na bohoslužbu 1. neděli po Vánocích 
27. prosince od 9.30 v kostele v Kloboukách 

 

na vánoční večírek v Brumovicích 
27. prosince od 18 hodin 

 
 


