
 
 

  

Zprávy ze života sboru Českobratrské církve evangelické 
v Kloboukách u Brna 

ročník XVIV.                                                       Září, říjen 2017 AD 

Kristus shromažďu je svůj lid 
 

Liturgická doba po svaté Trojici 
 

3. září 2016 – 12. neděle po sv. Trojici 
9.30 Klobouky – Slavnostní zahájení školního roku 

Bohoslužba se slavením sv. Večeře Páně 

 

10. září 2016 – 13. neděle po sv. Trojici 
8.00 Brumovice, 9.30 Klobouky 

Bohoslužbou nám poslouží Luděk Korpa. 
 

17. září 2016 – 14. neděle po sv. Trojici 
8.00 Morkůvky, 9.30 Klobouky, 11.00 Velké Hostěrádky 

 

24. září 2016 – 15. neděle po sv. Trojici 
8.00 Brumovice, 9.30 Klobouky 

 

1. října 2016 – 16. neděle po sv. Trojici 
8.00 Morkůvky, 9.30 Klobouky, 11.00 Velké Hostěrádky  

 

8. října 2016 – 17. neděle po sv. Trojici 
8.00 Brumovice, 9.30 Klobouky 

 

15. října 2016 – 18. neděle po sv. Trojici 
8.00 Morkůvky, 9.30 Klobouky - křest, 11.00 Velké Hostěrádky  

 

22. října 2016 – 19. neděle po sv. Trojici 
9.30 Klobouky – Díkůčinění  

Bohoslužba se slavením sv. Večeře Páně 

 

29. října 2016 – 20. neděle po sv. Trojici 
10.00 Klobouky – Vzpomínka reformace, rodinná bohoslužba 

káže Michal Devečka 
 
 

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. 

                                                       

 
 

JUBILEA   -   JUBILEA   -  JUBILEA 
 

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

 
1. září  Jaroslav Krhánek z Morkůvek - 89 let 
2. září Slavomír Pilát z Klobouk - 76 let 
5. září Vítězslav Pavlík z Velkých Hostěrádek - 94 let 
8. září Vlasta Nádeníčková z Brumovic - 78 let 

10. září Marie Smolíková z Brumovic - 84 let 
19. září Růžena Sáčková z Bohumilic - 75 let 
23. září Jiří Kyncl z Morkůvek - 70 let 
25. září Věra Pilátová z Klobouk - 79 let 
30. září Vlasta Jagošová z Kašnice - 65 let 
1. října Zdeněk Pilát z Klobouk - 60 let 
5. října Věra Hortvíková z Brumovic - 89 let 
7. října Marie Mrázová z Velkých Hostěrádek - 88 let 
9. října Jaromír Kincl z Morkůvek - 60 let 

10. října Růžena Strašilová z Klobouk - 85 let 
18. října 

 
Blažena Pažebřuchová  
z Velkých Hostěrádek - 60 let 

19. října Jaroslava Šedivá z Kašnice - 75 let 
22. října Zdena Hálková z Klobouk - 76 let 
26. října Miloš Lexa z Brumovic - 78 let 
28. října Jaroslav Huták z Klobouk - 84 let 
29. října Růžena Binderová z Kašnice - 86 let 

 

Upřímně blahopřejeme! 
 

Narozeniny zveřejňujeme podle tohoto klíče: 60, 65, 70, 75, 76, 77…  
Respektujeme, pokud nahlásíte sestře farářce, že si zveřejnění nepřejete. 

   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 
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 Biblické slovo – Liturgické období po svaté Trojici 
Hesla Jednoty Bratrské: 
Na měsíc září: „Hle, jsou poslední, kteří budou první, a jsou první, kteří budou 
poslední.“ (Lukáš 13,30) 

Na měsíc říjen: „A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více 
rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost.“ (Lukáš 15,10) 
 

Heslo na měsíc září jistě známe. Na začátku školního roku nás však může zvlášť 
oslovit. Ano, končí prázdniny a dovolené, začíná zase práce a školní rok. Přesto 
je dobré si uvědomit, že tu na světě nejsme jen proto, abychom pracovali. Jsme 
tu, abychom žili. K tomu patří i naše vztahy, odpočinek, slavení. Někdy se zdá být 
těžké udržet rovnováhu mezi prací a odpočinkem. Člověku škodí oba extrémy - 
jak přílišná pracovitost, tak na druhé straně lenost. Je zdravé se o něco v životě 
snažit, je dobré mít před sebou cíle a snažit se jich dosáhnout a je dobré se učit. 
Evangelista Lukáš nám však připomíná, že zároveň nejde o to být první. Ani ve 
škole nemusíme být první. Soutěživost nás jistě může motivovat, může ale také 
vést k bezohlednosti a lhostejnosti vůči druhým. Pokud nám jde jen o to být 
první, mineme se nakonec cílem a může se nám stát, že budeme poslední.  
Pěkně to ilustruje příběh z jedné africké vesnice. Evropští vědci zkoumali reakce 
tamních lidí a zorganizovali závod pro děti. Kdo by doběhl do cíle jako první, 
dostal by sladkou odměnu. Jaké bylo překvapení badatelů, když se děti chytly za 
ruce a do cíle došly společně. Později, když měly své chování vysvětlit, řekly: 
„Máme radost, že se o odměnu můžeme rozdělit. Bylo by přece smutné, kdyby 
někdo zůstal pozadu a z výhry nic neměl, byl by smutný a to by nás bolelo.“ 
Spolupráce je víc než soutěživost. A souvisí s tím to, co nám v biblickém verši na 
měsíc říjen připomíná opět evangelista Lukáš: Láska, poznání toho, co je opravdu 
důležité a hluboká vnímavost, to jsou rozměry našeho ducha, které v sobě 
máme pěstovat a kultivovat. Štěstí nedosáhneme tím, že se budeme snažit být 
za každou cenu první. Šťastné nás činí, když kromě sebe vidíme i lidi kolem nás, 
vnímáme je, všímáme si jich a přitom rosteme v poznání svého místa na světě, 
svých vztahů. Ano, máme být sami sebou a nestydět se za své talenty a máme 
je i rozvíjet. Nejlepší by však bylo, kdybychom je rozvíjeli, protože to je zkrátka 

 

dobré. Ne proto, abychom byli lepší než 
druzí. A tak se připojme k modlitbě evan-
gelisty Lukáše. Modleme se za to, abychom 
spolu žili v lásce, aby se prohlubovala naše 
vnímavost a naše poznání. Aby se to vše 
opravdu naplnilo, a navíc radost a Boží 
požehnání Vám přeje Martina Zuštinová. 
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Vzpomínky na léto: 

Sborová dovolená na Blažkově 

 
 

Nemusíme druhé strašit, ani se jim nemusíme snažit zalíbit. Pán Bůh nás má rád 
takové, jací jsme. A nemusíme se bát lidí, kteří si hrají na bohy. Takoví lidé si sice 
nasazují masky, ale za nimi jsou to zase jen lidé. Ostatně my na táboře jsme 
dokázali, že se nebojíme ani přírodních živlů: rozvodněného potoka 
a neproniknutelné tmy, ani lidí (Midjánců). Ti se naopak ze strachu sami pobili. 
My jsme se na rozdíl od nich nestrašili, ale pomáhali si a podporovali jeden 
druhého. Ukázali jsme, že je v nás mnoho kreativity, tančili jsme, vyráběli 
pískový tunel, náhrdelníky, boty, levandulové paličky, magnety na ledničku. 
Kromě toho jsme se plížili, závodili a zpívali. Velké díky patří všem, kteří 
pomáhali, a zvlášť paní kuchařce Věrce, která nás opět rozmazlovala svými 
dobrotami.  
 

Skautský tábor 
Letošní letní dobrodružství jsme prožili na překrásném tábořišti poblíž vesnice 
Bobrůvka. Náš stroj času nás každý den přenesl do jiné doby a kultury. 

  
 

i na raftech. Vlahé večery patřily táboráku, kytaře a špekáčkům. Domů jsme si 
dovezli kromě hromady špinavého prádla plno silných zážitků, tábornických    
dovedností a  nádherných vzpomínek.                                                  Kája Holásková 

 
X 
 

 

I tento rok jsme strávili týden 
plný dobrodružství, her,  spor-
tu, modlitby a rozhovorů. 
Vydali jsme se po stopách 
Gedeona a jeho pomocníka 
Púry. S nimi jsme zjistili, že je 
důležité být sám sebou a ne-
přetvařovat se, nenasazovat si 
masku.  

Utíkali jsme před mumiemi ve 
starověkém Egyptě, na vlastní 
kůži jsme poznali atmosféru 
prvních Olympijských her, zakusili 
trochu strachu při 2. světové 
válce, sestavovali roboty budouc-
nosti a mnoho dalšího. Horké dny 
nám zpříjemnil rybník, ležící pří-
mo za prahem našich teepee, po 
němž jsme se s radostí proháněli 
 
 

dobré. Ne proto, abychom byli lepší než 
druzí. A tak se připojme k modlitbě evan-
gelisty Lukáše. Modleme se za to, abychom 
spolu žili v lásce, aby se prohlubovala naše 
vnímavost a naše poznání. Aby se to vše 
opravdu naplnilo, a navíc radost a Boží 
požehnání Vám přeje Martina Zuštinová. 
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• 14. října v 8.30 se můžete vypravit na ekumenickou pěší pouť z Brna 
do Nosislavi po památných místech židlochovického panství, která 

v  minulosti spojovala i dělila. Akce se jmenuje: Pojďme spolu a pořádá ji 
Brněnský seniorát ČCE a Matice velehradská. Pozváni jsou všichni zájemci, 
mladší i starší, jednotlivci, páry i rodiny. Cílem pouti je připomenout soužití 
katolíků a  evangelíků, Čechů a Němců na jižní Moravě a nabídnout příležitost 
ke společné modlitbě a zpěvu na těch místech, jež se v minulosti stávala často 
místem bolestného rozdělení a nepochopení. Ekumenická pouť začíná v sobotu 
14. října 2017 v 8.30. Sraz je na mostě u soutoku Svratky a Svitavy (parkoviště 
u Olympie) a v 9 hodin je začátek pouti na špici mezi oběma řekami. Podrobné 
informace u sestry farářky nebo na http://www.pojdmespolu.eu. 

• 14. října v 15 hodin zve Dana Bobková do KIC v Kloboukách na besedu s paní 

                                              
 

Ohlédnutí: Do nového školního roku jsme vstoupili 3. září 

slavnostní rodinnou bohoslužbou. Dozvěděli jsme se, proč máme 

hned čtyři evangelia, a ne jenom jedno, a slavili jsme společně sv. Večeři Páně. 
Jsme rádi, že se nás sešlo tolik, že ani nestačily zpěvníky . Příště jich připravíme 
víc, tak zase přijďte!  
Po bohoslužbě přichystaly učitelky nedělní školy hry pro děti. A přestože pršelo, 
upekli jsme si na dvoře buřty! Čas byl i na promítnutí fotografií ze skautského 
tábora a z Blažkova. 

 
 

Pozvánky sborové a celocírkevní:  
• 9. září oslaví 25 let své činnosti středisko Narnie. Oslavy a bohatý 
program začnou pobožností odpoledne ve dvě hodiny v modlitebně 
v Morkůvkách. Můžete se těšit na prohlídku Narnie, loutkové představení 
a grilování na zahradě Narnie.  

 
• 17. září vyrazí věřící lidé v celé republice do kostela na kolech. 
„Nebuďme lhostejní k zemi, která nám byla svěřena“ – s takovým heslem 
můžete přijet i Vy k nám do Klobouckého kostela (případně už v sobotu 16. září). 

Můžete se tak zapojit již do desátého ročníku ekumenické akce Do kostela na 
kole. Další informace na www.dokostelanakole.cz. Pokud se do této akce 
zapojíte, prosíme Vás, jeďte opatrně a ve viditelném oblečení! 

• 18. září 2017 proběhne ve sboru Brno I (od 18.30 hodin na Opletalově 6) 

prezentace nové knihy Pavla Hoška:  Evangelium podle Jaroslava 
Foglara. Knihu představí její autor, Pavel Hošek, který je profesorem na ETF UK 
v Praze. Vystoupí také Vojtěch Hanuš, předseda Sdružení přátel Jaroslava 
Foglara. O příjemnou atmosféru se postará hudební skupina Plachý host 
a Rodinné vinařství Pavel Husák. 

• 26. září v 19 hodin se na faře v Kloboukách opět setkáme u kávy a 
filmu. 

• 2. října je uzávěrka pro zasílání obrázků do výtvarné soutěžní přehlídky pro 

děti a mládež. Přehlídka probíhá v rámci akce Modlitba za domov na téma 

„Na čem mi záleží“. Tato výtvarná soutěž je tradiční součástí oslav naší 
svobody. Vedle hodnotných cen je odměnou pro děti i vystavení nejlepších děl 
a umístění výběru obrázků do přímého přenosu České televize. Platí i pro žáky 
speciálních škol. Více na http://www.ekumenickarada.cz/. 

 

 

Miladou Hlubíkovou, rozenou Kovalovou: Neuvěřitelný  
 

příběh mého narození a záchrany.  
 

Příběh židovské rodiny, která našla za druhé světové války 
útočiště u statečných lidí v Kloboukách. Paní Hlubíková 
vzpomíná na zkušenosti své maminky Edity Kovalové, která 
u těchto lidí našla útočiště, přístřeší, obživu a péči. Přijďte si 
poslechnout tento silný, neuvěřitelný a téměř neznámý či 
zapomenutý příběh. (Na obr. Edita Kovalová, nar. roku 1912) 

http://www.pojdmespolu.eu/


 
 

Přehled výročí:                                                    Připravila Dana Bobková 
x 

Roku 1787 začal působit v klobouckém sboru farář Štěpán Kalnay. 
V lednu tomu bylo 230 let. Farář Štěpán Kalnay se narodil v Debreczyně 
v Království Uherském. Nejdříve byl jako kaplan v Jimramově, poté se dostal na 
Vsetín. Do klobouckého sboru přišel  13. ledna 1787. Jeho působení v Kloboukách 
patří mezi nejnešťastnější dobu klobouckého sboru. Byl tvrdé, prchlivé povahy, 
bezohledný, neústupný. Pro velké neshody se sborem musel odejít roku 1792. Po 
něm nastoupil farář Alexandr Kún (1792.) Za jeho působení byla bednárna 
upravena na modlitebnu a faru.  
x 

Roku 1807 přišel do Klobouk jako farář Jan Šimon. Je tomu 210 let. 
Farář Jan Šimon se narodil ve vesnici Kots v Uhrách, ve stolici Komárenské 
2. července 1761. Studoval v Debrecíně, ordinován byl moravským super-
intendentem Michalem Blažkem. Farářem byl nejdříve v Zádveřicích, potom na 
Vsetíně a opět v Zádveřicích, odkud byl povolán do Klobouk. Sem přišel 30. září 
1807. Za jeho působení v Kloboukách sbor velikým nákladem přestavěl 
modlitebnu, byla zakoupena školní budova, v Morkůvkách bylo započato se 
školním vyučováním. Farář Jan Šimon zemřel 14. března 1840 ve věku 79 let, byl 
pochován na klobouckém hřbitově, jeho hrob však není znám, s velkou 
pravděpodobností je pochován v hrobě faráře Totuška. 
x 

Roku 1817 byla zakoupena školní budova. V listopadu tomu bude 
200 let. Do roku 1817 neměl sbor školní budovu, vyučovalo se v modlitebně. 
Domek Jakuba Tichého, který stál v blízkosti modlitebny, byl nabízen v dražbě ke 
koupi. Sbor jej koupil v listopadu 1817 za 801 zlatých. V 60 letech 20. století byl 
prodán rodině Antonína Osolsobě. 
 

 

 

Roku 1857 byla v Borkovanech pořízena 
první evangelická zvonice na Moravě. Je 
tomu 160 let. 16. ledna 1857 nařídila krajská 
komise, aby si borkovanští  evangelíci pořídili 
vlastní zvony. V Borkovanech se ihned začalo 
pracovat na stavbě samostatné zvonice, jež měla 
sloužit zároveň jako brána nově zřízeného 
evangelického hřbitova. První evangelické zvony 
na Moravě zavěsili borkovanští protestanti do 
(Na obrázku zvon v pravé části krovu evangelické 
zvonice v Borkovanech, na dalším obrázku 
Zvonicová brána ev. hřbitova v Borkovanech.) 
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29. prosince roku 1877 přišel do klobouckého sboru  farář Ferdinand 
Císař. V prosinci tomu bude 140 let. 
Ferdinand Císař se narodil 26. února 1850 v Čechách v Lelčicích pod Řípem. 
Studoval ve Vídni, v Halle v Německu a v Edinburku ve Skotsku. Koncem roku 
1877 přišel do Klobouk u Brna, kde působil jako farář až do července 1922. 
Během této doby měl mnoho nabídek, dokonce možnost stát se nástupcem 
profesora Seberiliho na bohoslovecké fakultě ve Vídni. Tyto nabídky však odmítl 
a v Kloboukách zůstal do dubna 1926, kdy odešel do Prahy. Dr. Ferdinand Císař 
zemřel 14. června 1932. 
x 

10. května roku 1917 byly odebrány zvony z klobouckého kostela na 
vojenské účely. V květnu tomu bylo 100let. 
Zvony, které byly v roce 1917 odebrány a roztaveny na výrobu zbraní, pocháze-
ly z roku 1860 a byly ulity ve firmě Vojtěcha Hillera z Brna. Největší zvon měl 
průměr 110 cm a vážil 649 kg, druhý měl průměr 88 cm a vážil 326 kg, třetí zvon 
měl průměr 72 cm a vážil 19 kg. 
X 

 

Roku 1927 byla postavena modlitebna v Brumovicích. Je tomu 90let. 
V roce 1918 bylo rozhodnuto stavět novou modlitebnu. Byl již zakoupen 
materiál, ale pro stoupající poválečnou drahotu bylo od stavby upuštěno 
a materiál výhodně prodán.  
Rozhodnutí o stavbě nové modlitebny padlo znovu 2. února 1926. Stavba byla 
svěřena staviteli Adolfu Rozbořilovi z Brumovic. Stavební práce byly zahájeny 14. 
února 1927. Slavnostní otevření modlitebny se konalo 8. září 1927. 
 

krovu zvonicové brány dne 23. srpna 1857. 
Dva zvony byly ulity v továrně v Bochumu ve 
Vestfálsku. Pověšení zvonů provázelo i slavnostní 
otevření věže a evangelického pohřebiště. Oslav-
nou řeč pronesl farář Beneš, tehdejší duchovní 
v Nosislavi a pozdější moravský superintendent. 
Pro čtyřicet evangelických rodin znamenalo 
požehnání jejich zvonů významnou událost, v té 
době na Moravě zcela výjimečnou. Památkově 
chráněná borkovanská zvonice představuje archi-
tektonicky ojedinělý typ stavby. Významná je pře-
devším pro neobvyklé spojení funkce zvonice 
a zároveň hřbitovní brány. 
(Autorka obou fotografií Šárka Seifertová)  


