
Zprávy ze života sboru Českobratrské církve evangelické
v Kloboukách u Brna

ročník XVV.                                                září – říjen 2018 AD

Kristus shromažďuje svůj lid

Liturgické období po svaté Trojici

2. září – 14. neděle po sv. Trojici
9.30 Klobouky – rodinná bohoslužba se slavením sv. Večeře Páně

zahájení školního roku

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

pověření pracovníků Diakonie Betlém

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

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

30. září – 18. neděle po sv. Trojici
9.30 Klobouky

7. říjen – 19. neděle po sv. Trojici 
8.00 Morkůvky, 9.30 Klobouky, 11.00 Velké Hostěrádky

14. říjen – 20. neděle po sv. Trojici
8.00 Brumovice, 9.30 Klobouky

21. říjen – 21. neděle po sv. Trojici 
9.30 Klobouky – Díkůvzdání a Andělé sboru

28. říjen – 22. neděle po sv. Trojici 
8.00 Brumovice, 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. 

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.



Biblické slovo – Liturgické období po svaté Trojici
Heslo na měsíc září: Bůh všechno učinil krásně a v pravý čas, lidem dal do srdce
i touhu po věčnosti, jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež Bůh koná.
Kazatel 3,11
Heslo na měsíc říjen: Před sebou máš, Panovníku, všechny moje tužby a můj nářek
utajen ti není. Žalm 38,10

Uprostřed života
Vše má svůj čas: rození i smrt … boření i stavění … pláč i smích … setkávání
i opouštění (Kazatel 3,1-8). Bůh člověku dal jeho čas a s časem také konečnost. Ale
kromě toho, nám dal Bůh do srdce i touhu po věčnosti. Touhu svou konečnost
překonat. Touha po věčnosti v našich srdcích překonává vše, co podléhá zubu času,
vše viditelné a konečné. Někdy nás to uvádí v neklid, to když chceme vše vědět, vše
poznat. Je přirozené, když toužíme pochopit odkud jsme a kam směřujeme, když
hledáme a jsme neustále na cestě.
Ale i uprostřed tohoto hledání je dobré se zastavit. Právě zde a nyní, uprostřed
života se nás chce věčnost dotknout a my tak docházíme pokoje i nové naděje. Když
přijmeme své místo, své hranice, když pochopíme, že je nám náš čas darován
a sami nemáme v rukou ani jeho začátek ani jeho konec. Tady a teď se učíme
důvěřovat tomu, který má v rukou čas i věčnost, začátek i konec a tím rosteme.
Tady a teď žijeme. Tady a teď neseme svůj díl odpovědnosti.
Teď je čas uspořádat svůj život a také ho vychutnávat. V obojím, v tom uspořádání
a vychutnávání může být okamžik věčnosti. V obojím můžeme jako lidé prožít Boží
přítomnost a spojení s tím, který je Láska a je nad časem. V tom, že se snažíme
starat se o tento svět, o svůj život, v přiklonění se ke stvoření a v každodenní
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Kalendář:
3. září – 19:00 staršovstvo
9. září – 15 hodin zasazení lípy před kostelem ke 100. výročí republiky a založení 
ČCE, položení základního kamene Betléma II. 
22. září – Ekumenická pouť
24. září – Setkání dozorčí rady Diakonie
28.-30. září – Sjezd mládeže a výročí 100 let ČCE Pardubice
8. října – 19:00 Staršovstvo
21. října – Slavnost Díkůvzdání, udílení Andělů sboru a slavnostní otevření  
opravené Evangelické Garáže – 1. fáze opravy a rekonstrukce
30. října – Setkání u kávy a filmu
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V životě ale přicházejí i krize. Žalmista v žalmu 38 svěřuje Hospodinu své touhy
i svůj nářek, mnoho tělesného a duševního utrpení. Bolest, smutek, hluchotu.
Tématem zoufalé modlitby je i vlastní vina (v. 4-5 a 19).
Jak souvisí vina a naše trápení? Je otázkou, co trápilo žalmistu, zda nemoc těla nebo
výčitky svědomí, je však jasné, že cítí velkou bídu a je na dně. Dříve se obojí
spojovalo automaticky. Kdo nějak trpěl, jistě se provinil proti Bohu a on ho teď
trestá, mysleli si lidé. Dnes v 21. století spojitost mezi nemocí a vinou nevidíme tak
jednoduše. Přesto tušíme, že duše, duch a tělo souvisí. To, co se odehrává v našich
srdcí se projevuje i tělesně. Nedá se však říci, že kdo trpí je trestán Bohem. Tak
jednoduché to není.
Co se za staletí nezměnilo jsou palčivé otázky: Proč? Proč já? Kdo za to může?
Neměli bychom se takovým otázkám vyhýbat ani hledat rychlé odpovědi. Když
bychom od nich utekli, utekli bychom i od člověka, který se trápí a on by zůstal sám,
třeba se zbytečným pocitem viny, nebo s pocitem viny skutečné, ale bez odpuštění.
Nejdůležitější je vzájemně si naslouchat, neodsuzovat, společně hledat odpuštění
u Pána Boha a v něm novou naději.
Žalmista nás tomu učí: „Hospodine, ty mě neopouštěj, nevzdaluj se ode mne, můj
Bože, na pomoc mi pospěš, Panovníku, moje spáso!“
Bůh je s námi i ve chvílích utrpení, jemu se můžeme svěřit s tím, čím procházíme.
To samo je často uzdravující a posilou, která otevírá nové cesty. Martina Zuštinová

Modlitba
Hospodine, Pane náš, díky za Tvou blízkost. Ty nikoho nesoudíš, nikoho nevyháníš,
každého přijímáš a vléváš do našich duší novou naději a sílu. Často býváme unavení
a vyčerpaní. Tíží nás různé starosti, nemůžeme zvládnout své povinnosti, lidé na nás
útočí a nechápou naše dobré úmysly. U Tebe však máme útočiště a pomoc vždycky
připravenou. U Tebe je náš přístav a zázemí. Ty o nás víš všechno a přece nás máš
rád a pomáháš nám překonat naše slabosti. Věříme, že i dnes budeme mít
příležitost zaslechnout uprostřed svého života Slovo, kterým nás chceš povzbudit.

lásce k našim bližním,
v tom máme podíl na
Božím díle a Boží
lásce.

Milujeme s Bohem,
a Bůh miluje skrze
nás. I to, že život
vychutnáváme nás
pojí s Bohem v tom,
že vděčně přijímáme
z jeho rukou vše
dobré.

(Foto: B. Holásková)



Přilož cihlu k cihle ….

Největší stavební akcí v letošním roce je vybudování Evangelické garáže. Tedy
místnosti na setkávání různých generací k rozličným aktivitám. Tyto skupinky se
dosud snažily vystřídat ve sborové místnosti. A zatím nám mnoho let za farou
postupně chátrala hospodářská stavba s několika sklady a zastřešeným průjezdem.
Předmětem první části rekonstrukce je zastřešený vjezd, přiléhající místnost
a půdy. Z vjezdu vzniká prostor o velikosti zhruba 40m2 pro setkávání. V přilehlé
místnosti bude vybudována kuchyňka, z níž je východ na dvůr fary. Z hlavního
prostoru se lze dostat na půdu, která bude sloužit pro nenáročné přespání (na
karimatkách a ve spacácích).
Práci postupně probíhají od března. Odborná firma provedla přelaťování celé
střechy, položení nové střešní krytiny z pálené tašky a nainstalování nových
dešťových svodů. Stěny a krovy byly obloženy sádrokartonem, mezi trámy byla
vložena minerální vata. Dobrovolnicky jsme udělali vyklízecí a bourací práce,
betonovali podlahy, stavěli komín, provedli výkopové práce pro napojení vody,
kanalizace, elektřiny a pro uložení nopové fólie okolo celé vnější části stavby.
Několikrát jsme naložili kontejner stavební sutí. Bratr Lexa se svými kolegy provedli
rozvody elektřiny a instalaci hromosvodů. Firma Polyplast dodala plastová okna
a dveře. Nyní probíhá nátěr trámů v interiéru a výmalba stropů a stěn.
V neděli 21. října po slavnosti Díkůčinění chceme tento prostor slavnostně
otevřít. Před slavnostním otevřením musíme ještě zrekonstruované místnosti
vydláždit, nainstalovat osvětlení, položit koberec, opravit dlažbu na dvoře, provést
další dokončovací práce, zpracovat dřevo, dokončit úklid dvora a okolí kostela.
Zatím účelem svolává staršovstvo sborovou brigádu na sobotu 6. 10 od 9:00 hodin –
muži budou uklízet dvůr a řezat dřevo, ženy by provedly část úklidu kostela.
K dokončení rekonstrukce nám toho však ještě zbývá poměrně dost. Na další roky
tak před námi ještě zůstává zateplení fasády a oprava zbývajících skladů.
A samozřejmě funkčně vše vybavit a uvést prostor v život.
Kromě úprav Evangelické garáže probíhají i v kostele další práce. Tentokrát při
opravě omítek. Na jižní stěně byla odstraněna heraklitová předstěna, která bude
nahrazena kvalitní sanační omítkou. Tím se vyřeší vzlínající vlhkost ve stěnách
a budou nově vymodelovány ozdoby na sloupech. Do stěny budou zasekány
rozvody topení a bude odstraněno dřevěné bednění, kryjící předchozí rozvod, je
rozvedena nová elektřina. Omítky provede koncem září odborná firma z Klobouk u
Brna a po jejich vyzrání necháme opravovanou část nově vymalovat.
Poslední stavební akcí v letošním roce bude vybudování kanalizační přípojky
modlitebny v Brumovicích. Stavba bude komplikovaná nutností dostat se kanalizací
pod budovou modlitebny, neboť stávající odpady jsou vedeny do dvora a pak
původní kanalizací pod základy domu do staré kanalizace. Část prací se pokusíme
provést brigádnicky, ale na připojení kanalizace najmeme odbornou firmu

z Kloboucka.
Chci moc poděkovat všem, kteří se na jednotlivých brigádách podíleli a ještě určitě
podílet budou. Bez Vás ochotných přijít a pomoci bychom se do těchto akcí pouštět
nemohli. Děkuji.
Protože stavebních aktivit je v letošním roce opravdu hodně. Rozhodlo březnové
sborové shromáždění na návrh staršovstva sboru o vyhlášení mimořádné sbírky na
stavební aktivity sboru (oprava kostela, vybudování Evangelické garáže
a vybudování kanalizační přípojky v Brumovicích). Od léta proto vybírají presbyteři
příspěvky do této sbírky. V listopadu a prosinci pak budou vybírat každoroční platbu
saláru. Vážení bratři a vážené sestry prosím Vás, abyste na potřeby sboru štědře
pamatovali. Prosíme i za vaše modlitby, aby všechno toto naše snažení bylo
k dobrému a k oslavě našeho Pána Ježíše Krista. Tomáš Vostřák, kurátor
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Ohlédnutí – Rodinná dovolená Blažkov

Tento rok jsme se vydali na plavbu s Jitřním poutníkem. Toužili jsme osvobodit
ztracené věrné pány, kteří byli vyhnáni do vyhnanství zlým králem. Nakonec jsme
všechny našli a nejen to. Setkali jsme se i s Aslanem, princem Kaspianem, Lucinkou,
Edmundem, Eustácem a v neposlední řadě s Rípčípem. Komu tato jména nic
neříkají, doporučujeme začíst se za podzimních večerů do Letopisů Narnie od
C.S.Lewise.  My jsme si plavbu užili, pochutnávali si na dobrotách, které tento rok

vznikaly v kuchyni za odborného
dozoru a vedení br. místokurátora
Petra Zajíce.
Do programu se zapojili malí i velcí,
vyráběli jsme si náramky, užívali si
přítmí lesa i osvěžující vody v lomu,
hrály spoustu her. Malí i velcí
museli prokázat obratnost
a zručnost, třeba při udržování
rovnováhy na stále se pohybující
palubě. Těšíme se zase na příští
rok! MZ

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.

Andělé sboru
21. října zveme na slavnostní bohoslužbu Díkůvzdání. Při ní předá sestra
Eva Zadražilová (2. náměstkyně synodního kurátora) čestné ocenění Anděl sboru.



Ohlédnutí – Tábor skautského střediska Ichthys
se uskutečnil na přelomu července a srpna. Konkrétně od 28. července do 11.
srpna. Celkových 14 dní bylo rozděleno na dvě půlky. První týden byl pouze
pro starší skauty, skautky a pro rovery, rangers. Všechno co bylo potřeba
postavit, opravit, nanosit… se udělalo právě první týden, aby děti dojely už
do hotového. Vedoucí rovněž dodělávali a chystali celotáborovou hru. Druhý
týden hned po příjezdu dětí byla zahájena etapa na téma Alenka v Říši divů.
Zasazení celotáborové hry děti velice oslovilo a už první den se vžily do
svých rolí.
Všichni byli rozděleni do tří týmů po šesti lidech. I když v týmech byly
velké věkové rozdíly, fungovaly skvěle. Družstva byla neskutečně vyrovnaná
a neváhala své síly spojit při závěrečné hře, aby porazila Tlachapouda.
Největší úspěch měla hra, kdy měly děti za celé dopoledne postavit co
nejhezčí a nejpropracovanější lesní království. Úspěchu se také dočkala
tradiční vlajkovka, u které se mohly děti pořádně vyřádit. Každý večer
(pokud bylo dobré počasí) si zaslouženě odpočinuly u táboráku. Děti čelily
i noční hře, kde musely projít samy lesem po stezce, kde na ně čekali vedoucí
s úkoly.
Počasí vyšlo skvěle. Za celých 14 dní nám zapršelo jenom dvakrát. Bylo sice
velké vedro, takže mazání opalovacím krémem bylo denní rutinou, ale hned
vedle tábořiště je rybník, ve kterém jsme se vždy po obědě mohli zchladit.
Tábor se podle našeho názoru povedl a doufáme, že i příští rok budou děti
stejně aktivní a nadšení. Barbora Klementová

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

Pozvánka – 100 let od založení ČCE – OSLAVY v Pardubicích
Ve dnech 28. – 30. září 2018 se vypravíme do Pardubic na třídenní celocírkevní
mezigenerační setkání. Pojeďte s námi, třeba jen na jeden den!

Program naleznete zde: https://www.100letcce.cz/wp-
content/uploads/2018/08/CCE100_Programova_Brozura_-k_tisku_A4.pdf
Z velmi bohatého programu vybíráme jen několik ukázek:
PÁTEK 28. ZÁŘÍ
09.30 Kostel jako odlitek bohoslužby – přednáška (Ateliér Štěpán) 60 min.
09.30 Znovuzrození obrazů: biblická imaginace jako zdroj nového v evangelické
bohoslužbě – přednáška/workshop (T. Landová) 60 min. kostel ČCE
10.45 Církev a její kulturní role – panelová diskuse (M. C. Putna, D. Raus,
A. Pintířová; moderuje M. Pfann) 60 min. IDEON, hlavní sál
10.45 Romové, chudoba a jinakost – přednáška (L. Fuková) 60 min. kostel ČCE
11.05 Jeronýmova jednota – film 20 min. IDEON, sjezdové kino
SOBOTA 29. ZÁŘÍ
10.00 Slavnostní bohoslužby – vede synodní senior D. Ženatý, hudební doprovod L. 
Moravetz a pěvecký sbor ECHO, Zlín. 120 min. Pernštýnské náměstí
12.30 Výtvarná dílna pod vedením O. Pikousové 60min. IDEON, klubovna
12.30 Příběh starých evangelických škol (D. Šorm) 30 min. IDEON, klubovna
13.30 Let’s Go!– spirituály (M. Šlechta) 45 min. Pernštýnské náměstí
13.30 Pěvecký soubor ECHO – koncert duchovní hudby (L. Moravetz) 45 min. kostel 
ČCE
13.30 Barokní hudba – koncert Konzervatoře EA Olomouc 45 min. Bubeníkovy sady
14.00 100 let ČCE – přednáška, anglicky (P. Morée) IDEON, diskusní sál, 1. patro
14.00 Proč ještě opravujeme kostely? – panelová diskuse na téma Jeronýmova 
jednota a její význam (J. Křivohlavý, V. Hurt a J. Stehno; moderuje D. Kvasnička)
14.00 Procházka – Sakrální stavby Pardubic I. okruh 60 min. 
14.00 O statečné babičce Jarušce – inscenace je určena divákům od 12 let, dospělým 
i dědům a babičkám (vypráví M. Hak) 60 min. IDEON, klubovna
14.45 Abakuk – koncert 60 min. Pernštýnské náměstí
15.00 Každý sbor je jiný – patnáctiminutovky(sbor Rumburk – školka, Praha-Smíchov 
– projekt Sousedění, Nosislav – marmeláda, víno, diakonie, Praha-Libeň – Fusion) 
15.30 Budoucnost církve – panelová diskuse (J. Šikl, J. Soběslavský, A. Jacobea, 
M. Hilšer, H. Lipková, A. Miller; moderuje M. Trgalová, tlumočeno do angličtiny

Více se na tyto stránky nevejde, nenechte si ujít další kulturní a duchovní 
program a těšíme se na viděnou v Pardubicích!
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