
Pozvánky a přehled akcí – září, říjen: 
 

Neděle 6. září Sborový den k zahájení školního roku 
Pondělí 7. září Porada staršovstva v 19 hodin 
Středa 9. září Zahájení biblické hodiny pro děti v Brumovicích v 16 

hodin 
Neděle 27. září  Oslava 25. výročí otevření Betléma 
Pondělí 28. září  Porada staršovstva v 19 hodin 
Neděle 18. října 9.30 Díkůčinění + Andělé sboru, Jiří Gruber (SVP) 
Pondělí 26. října Porada staršovstva v 18 hodin 

 
 

JUBILEA   -   JUBILEA   -  JUBILEA   -   JUBILEA 
 

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

1. září  
5. září 
8. září 
10. září 
11. září 
12. září 
16. září 
25. září 
5. října 
 
6. října 
 
7. října 

Jaroslav Krhánek z Morkůvek – 87 let 
Vítězslav Pavlík z Velkých Hostěrádek – 92 let 
Vlasta Nádeníčková z Brumovic – 76 let 
Marie Smolíková z Brumovic – 82 let 
Jaroslav Vašík z Klobouk – 70 let 
Zdeněk Vymazal z Morkůvek – 65 let 
Miroslava Adámková z Kašnice – 70 let 
Věra Pilátová z Klobouk – 77 let 
Marta Pochylá z Brumovic – 70 let 
Věra Hortvíková z Brumovic – 87 let 
Růžena Strašidlová z Klobouk – 83 let 
Anna Vašíková z Klobouk – 95 let 
Marie Mrázová z Velkých Hostěrádek – 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 XVII.                                                                                    září a říjen 2015 AD 

K r i s t u s  s h r o m a ž ď u j e  s v ů j  l i d 
 

Liturgické období po svaté Trojici  
 

6. září 2015 – 14. neděle po sv. Trojici 
9.30 Klobouky - bohoslužba se svatou Večeří Páně 

Sborový den k zahájení školního roku 
 

13. září 2015 – 15. neděle po sv. Trojici 
8.00 Brumovice, 9.30 Klobouky 

káže Martina Kadlecová 
 

20. září 2015 – 16. neděle po sv. Trojici 
8.00 Morkůvky, 9.30 Klobouky, 11.00 Velké Hostěrádky 

káže Petr Zajíc 

 

27. září 2015 – 17. neděle po sv. Trojici 
8.00 Brumovice, 9.30 Klobouky 

 

4. října 2015 – 18. neděle po sv. Trojici 
8.00 Morkůvky, 9.30 Klobouky, 11.00 Velké Hostěrádky  

 

11. října 2015 – 19. neděle po sv. Trojici 
8.00 Brumovice, 9.30 Klobouky 

 

18. října 2015 – 20. neděle po sv. Trojici 
9.30 Klobouky – Díkůčinění, bohoslužba se svatou Večeří Páně  

Andělé sboru, káže Jiří Gruber  

 

25. října 2015 – 21. neděle po sv. Trojici 
9.30 Klobouky – Den reformace, bohoslužba se svatou Večeří Páně 

slouží Martina Zuštinová, káže Michal Devečka 
 

Staršovstvo sboru zve ke každodenní modlitební sborové iniciativě: 
kratičké osobní modlitbě (např. Otče náš, modlitba Poutníka, vlastní slova) 
vždy v 21.00 za místo, kde žijeme a jeho obyvatele, za naše společenství. 

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


Úvodní slovo 
Milí přátelé, bratři a sestry, milé děti,  
skončily prázdniny, za námi je z části velmi horké léto. Doufám, že jste si během 
posledních dvou měsíců mohli odpočinout a těšíte se na to, co nám přinese 
zbytek léta a podzim.  
A co nás čeká? Začátek školního roku oslavíme s dětmi při rodinné bohoslužbě  
6. září. Pravidelný týdenní program pro děti začne biblickou hodinou 9. září     
v 16 hodin v Brumovicích. S konfirmandy se na termínu ještě domluvíme. 
Od 13. září poběží pravidelně nedělka - v Kloboukách během bohoslužeb. Tento 
rok zahajujeme čtyřletý cyklus: Dál, přece nejdeme sami. Biblické příběhy nám 
chtějí připomenout důležitou věc, totiž: Nejsme na to sami. Od září do června 
ujdeme s dětmi velký kus cesty – od stvoření světa až po Rút. Příběhem o 
stvoření světa Bible začíná. Když se do tohoto příběhu zaposloucháme, slyšíme 
jeho zvěst: Nejsme sami, celý svět je chtěný, krásný, Bohem stvořený. Ať náš 
svět, příroda, lidé vznikli jakkoliv, v Bibli nám o tom zní krásná píseň, že to bylo 
z lásky. Je to první vzkaz, který pro nás Pán Bůh má: Dál přece nejdete sami, dál 
já tu zůstávám s vámi. V ráji i mimo něj, v poušti i v Egyptě, v zaslíbené zemi 
i v zajetí, o prázdninách i ve školním roce. 
 

Biblické slovo na měsíce září a říjen  
Heslo Jednoty Bratrské na měsíc září: Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed a 
řekl: „Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete 
do království nebeského. Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v 
království nebeském. (Mt 18,3) 
Začíná nový školní rok, pro někoho dokonce ten úplně první. Na děti proto 
myslíme, modlíme se za ně. Možná nás ale překvapí, že si z nich máme vzít 
příklad. Většinou tohle říkáme dětem, aby si vzali příklad z dospělých.  
Nemáme se sami stát dětmi, zdětinštět, ale máme být jako děti. Stále se máme 
učit, růst, být ochotní se změnit. A co je důležité, máme důvěřovat našemu Otci. 
Od něj se učíme tomu nejdůležitějšímu, lásce.  
Ale i děti nás učí, život s nimi nás dostane do situací, v kterých zjistíme leccos o 
svých hranicích ale i svém potenciálu. Nově se učíme tomu, co je to láska, 
trpělivost, ale také pozornost nebo radost. S dětmi prožíváme to, co bychom 
jinak neprožili. Děti jsou závislé především na lásce svých rodičů. Potřebují jejich 
respekt, přijetí, porozumění.  
Bůh se takto chová k nám, svým dětem. Má o nás zájem, respektuje to, kým 
jsme, raduje se z našich úspěchů a trpí našimi bolestmi. Bůh nás jako své děti 
miluje a se vším, co k nám patří, nás přijímá. Ježíš nám klade před oči tuto lásku 
a děti. Jako ony důvěřují rodičům, tak máme i my důvěřovat našemu Bohu Otci. 
Jako Boží děti čerpejme z jeho lásky a jeho lásku předávejme dál.  

Heslo Jednoty Bratrské na měsíc říjen: Ale Jób své ženě odpověděl: „To máme od Boha 
přijímat jenom dobro, kdežto věci zlé přijímat nebudeme?“ Při tom všem se Jób svými rty 
neprohřešil. (Jób 2,10) 
Pokud Bohu důvěřujeme, přijmeme z jeho rukou i věci, které se nám zdají být 
nepříjemné, neznámé. V životě si leckdy nemůžeme vybírat. Nezbývá než těžkosti života 
přijmout a vyrovnat se s nimi. Přijetí není kapitulace, ale konstruktivní přístup k životu.  
Když na nás dolehnou nemoc nebo trápení, neznamená to, že by se nám Bůh vzdálil. On 
jako slunce svítí na dobré i zlé, miluje všechny lidi a je s námi ve všech našich zkouškách.          
Milí bratři a sestry, těším se na společnou cestu s Vámi dalším školním rokem a všem 
Vám přeji Boží požehnání.                                                                         farářka M. Zuštinová  
 

Přikládáme fotky z prázdninových pobytů : 
 

     
Rodinná dovolená na Blažkově 

   
Rodinná dovolená na Duze 

     
Skautský tábor v Olši 


