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

1. února Dáša Herzánová z Brumovic – 76 let 
3. února Naděje Kaňová z Klobouk – 77 let 
4. února Josef Babáček z Morkůvek – 90 let 
 Marta Kratochvílová z Klobouk – 85 let 
6. února Antonie Hutáková z Klobouk – 82 let 
 Drahomíra Vedrová z Kašnice – 78 let 
10. února Lydie Pacasová z Kašnice – 80 let 
14. února Růžena Knollová z Morkůvek – 85 let 
21. února Marie Pažebřuchová z Velkých Hostěrádek – 84 let 
 Zdeněk Pilát z Klobouk – 84 let 
 Zdeněk Sirný z Klobouk – 65 let 
23. února Karel Odstrčil z Klobouk – 88 let 
24. února Karel Lexa z Kašnice – 84 let 
25. února Petr Nádeníček z Brumovic – 65 let 
27. února Věroslava Drmelová z Velkých Hostěrádek – 60 let 
 František Pacas z Kašnice – 82 let 
 Josef Petráš z Morkůvek – 60 let 
1. března Milan Bohatec z Klobouk – 75 let 
4. března Marie Zajícová z Hovoran – 77 let 
5. března Jaroslav Hrabec z Morkůvek – 89 let 
6. března Dušan Hanák z Kašnice – 60 let 
 Eva Vymazalová z Klobouk – 60 let 
8. března Rudolf Pažebřuch z Velkých Hostěrádek – 89 let 
11. března Věročka Pilátová z Klobouk – 82 let 
13. března Věra Adámková z Bohumilic – 70 let 
17. března Drahoslava Lexová z Krumvíře – 89 let 
 Jitka Matějková z Brumovic – 79 let 
20. března Libuše Souchopová z Morkůvek – 92 let 
21. března Radomíra Šedivá z Bohumilic – 80 let 
22. března František Dostál z Klobouk – 70 let 
27. března Miroslav Ambros z Klobouk – 86 let 
 Zdeňka Švástová  z Brumovic – 79 let 
28. března Anna Háčková z Klobouk – 82 let 
29. března Eva Lexová z Kašnice – 79 let 
31. března Zdeňka Sadílková z Morkůvek – 93 let 
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Zprávy ze života sboru Českobratrské církve evangelické 
v Kloboukách u Brna 

ročník XVIV.                                                                 únor a březen 2017 AD 

Kristus shromažďu je svůj lid 
 

Liturgická doba postní 
 

5. února 2017 – 5. neděle po Zjevení Páně 
8.00 Morkůvky, 9.30 Klobouky, 11.00 Velké Hostěrádky 

 

12. února 2017 – 6. neděle po Zjevení Páně 
8.00 Brumovice, 9.30 Klobouky 

 

19. února 2017 – 7. neděle po Zjevení Páně 
8.00 Morkůvky, 9.30 Klobouky, 11.00 Velké Hostěrádky 

 

26. února 2017 – Proměnění Páně 
8.00 Brumovice, 9.30 Klobouky 

 

5. března 2017 – 1. neděle postní 
8.00 Morkůvky, 9.30 Klobouky, 11.00 Velké Hostěrádky 

Bohoslužby s vysluhováním svaté Večeře Páně 
 

12. března 2017 – 2. neděle postní 
8.00 Brumovice – Bohoslužba s vysluhováním svaté Večeře Páně 

9.30 Klobouky – Požehnání a pověření pracovníků diakonie Betlém 
 

19. března 2017 – 3. neděle postní 
8.00 Morkůvky, 9.30 Klobouky, 11.00 Velké Hostěrádky 

 

26. března 2017 – 4. neděle postní 
9.30 Klobouky – Výroční sborové shromáždění 

 

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. 
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Biblické slovo – Liturgické období postní 
Heslo Jednoty Bratrské na měsíc únor: „Když vejdete do některého domu, 
řekněte nejprve: ‚Pokoj tomuto domu!‘.“ (Lk 10,5) 
Šalom – Pokoj tomuto domu! S tímto přátelským pozdravem pokoje mají 
vstupovat učedníci k těm, u kterých najdou na nějakou dobu přístřeší. Zdá se, že 
Ježíš neměl o lidech moc velké iluze, když mezi ně vysílá své učedníky se slovy 
(Lk 10,3-4): „Jděte jako ovce mezi vlky“. Možná ale nejde tolik o lidi, jako 
o způsob, kterým se jim učedníci mají přiblížit. Učedníci si na svou cestu nemají 
balit velká zavazadla, mají jít docela nalehko. Na své cestě pak zůstanou závislí 
na Bohu a na pohostinnosti a přijetí druhých. Tento postoj prostoty a pokory nás 
může inspirovat. I kdyby kolem nás byli vlci, nemáme se na cestu mezi ně 
vyzbrojit. Máme jít bezprostředně a prostě, s přáním všeho dobrého a pokoje. 
Přání pokoje slouží také jako test. Odpoví-li na něj druzí přátelsky, učedníci 
u nich mají zůstat. Může tak dojít k setkání a učedníci mají v takovém domě 
vyprávět, co s Pánem prožili. Mají šířit Jeho dobrotu. Ale jen těm, kteří o to stojí. 
Boží království je blízko. V Božím království může žít každý, pokud změní svou 
perspektivu na svět, obrátí se, nebude žít starostmi a strachem, ale pokojem 
a nadějí. To neznamená žít bezohledně ani samolibě, ale bděle a pokorně. Bděle 
k potřebám vlastním i ostatních a přece s nadějí.    
Pokoj vám! S těmito slovy vysílá do světa Bůh každého z nás. Protože u každého 
z nás se chce zabydlet. Pokoj vám – to si máme přát navzájem. A tento Pokoj 
Boží pouštět do svých domovů.  
 

Heslo Jednoty Bratrské na měsíc březen: „Před šedinami povstaň a starci 
vzdej poctu. Boj se svého Boha. Já jsem Hospodin.“ 
(Lev  19,32) 
Tento verš najdeme v takzvaném Zákonu svatosti 
(Lev 17-26), ve kterém jsou Boží zákony zdůvodněny 
tím, že je Bůh svatý a proto i jeho lid má být svatý 
a chovat se tomu odpovídajícím způsobem.  
Hebrejská slova, která překládáme slovy „šediny“ 
a „starci“ představují dvě rozdílné skupiny lidí. Lidé 

s šedinami jsou lidé, kteří dosáhli velmi vysokého věku. Povstání je pak důstojné 
gesto, vyjadřující respekt před životními zkušenostmi lidí, kteří se tak vysokého 
věku dožili. Těmi „starci“ jsou pak myšleni starší Izraele, mohli bychom říci 
presbyteři, tedy lidé, kteří společnost vedou a zastupují ji v důležitých oblastech. 
Jsou to ti, kteří hledají správnou cestu, vizi budoucnosti společenství. Jsou to ti, 
kteří se angažují a přebírají zodpovědnost. Ti si za tuto svou činnost zasluhují 
úctu. Na konci verše je však nastavena hranice respektu a úcty k lidem. Jen 
Hospodina se mají lidé bát. Ne lidí. Ano, máme respektovat lidi starší a vážit si 
 

těch, kteří jsou v našem čele a vedou nás, ale vše máme poměřovat Zákonem 
svatosti, který obsahuje především zákony na ochranu sociálně slabých 
a obsahuje přikázání lásky k bližnímu. Chovat se ohleduplně k chudým, vdovám, 
sirotkům, cizincům patří k svatému chování Božího lidu.  
Heslo na měsíc březen nás tedy vybízí k tomu, abychom si vážili lidí, kteří se až 
do vysokého stáří starali a starají o dobro druhých lidí. Mít respekt k druhým, 
milovat Boha a bližního, na těchto věcech záleží Bohu a těm dává své požehnání.   
                                                                                                             Martina Zuštinová   

Rozhovor 

K uctění památky ThDr. Josefa Veselého, který zemřel ve věku nedožitých 103 let 
13. ledna 2017, otiskujeme úryvek z inspirativního rozhovoru s ním. Josef Veselý 
byl farářem ČCE v Brně a Jilemnici a seniorem libereckého seniorátu. V  roce 1970 

získal teologický doktorát na základě disertační práce 
Víra a skutky u prvních Bratří. Kromě překladů, článků 
v církevním tisku a drobných prací, z nichž některé vyšly 
v knížce Věřit a rozumět (Eman 2010), je také například 
spoluautorem studie Perspektiva víry. Úvod do 
eschatologie (Kalich 1992). Rozhovor vedl u příležitosti 
99 narozenin br. Veselého br. farář Ondřej Macek. Tento 
rozhovor otiskujeme s jeho svolením. Rozhovor vyšel 
původně v Českém bratru roku 2013. 

Myslíte na smrt? Máte z ní strach? 
NE, a pak je všechno jinak. V seznamu mých mocností nemá smrt první místo. 
Nemyslím na ni a kdybys mne nevyrušil z mého poklidného žití, které plyne den 
za dnem, vyjma neděle, kdy s našimi vycházím, abych zažil něco z Boží 
přítomnosti, ani bych na ni nepomyslel. Život je díky Bohu jeden celek. Nemám 
ze smrti strach, protože jako služebnice Boží je pověřena nám oznámit: dámy 
a  pánové, zavírá se, pro dnešek… Nepokládám se za hrdinu takové víry, která 
vidí všechno takto odmocněně, spíše je v tom vděk Ježíši Kristu, který nám 
takovou opovážlivost dovolil. 
Co bude potom a zda vůbec něco?  
Bude toho mnoho. Bůh. Počítám s Bohem, o němž jsem až dosud vyznával, že se 
všechno děje podle jeho vůle a že je všude. Život, který zde na zemi kypí 
v  nesčíslných variantách před našima očima, se musí objevit i tam – jako na 
zemi, tak i v nebi. Jinak by křesťanské zvěstování a dobré naučení z úst Ježíše 
Krista samého prozradilo na sebe, že jsme se účastnili prázdné nesmyslné a lživé 
komedie. Evangelíka víc než co jiného bude zajímat, jakou podobu tam budou 
mít bohoslužby a my tam budeme v novém těle s vámi, připraveni zpívat Pánu 
chvály, a s ušima, která slyší bez sluchátek. Ti, kdo si myslí, že nebude nic, nemají 
pro to žádný důkaz, zatím co my jich máme bezpočet. Ti, kdo jsou bez víry 
a  naděje, mlčí, my mluvíme. 

http://www.ceskybratr.cz/wp-content/uploads/2013/05/P3104376.jpg


Jaké je to být velmi starý?  
Stáří je naše slovo, jímž parcelujeme, co patří dohromady až do poslední chvíle. 
Žalm odhadne, že lidský věk dosáhne několika desítek let. Dnešní prognostici jej 
zvednou o pár let, ale nikdy to nebude příliš či velmi. 
Nicméně jaké to je, když je člověk starý? 
Některé nepříznivé životní okolnosti jako jsou nemoci (infarkt) přinášejí se vší 
samozřejmostí zpomalení chůze. Instinktivně se vyhýbám schodům a všem 
nerovnostem půdy. Vzdálených krajů dosáhnu jen z povídání svých dětí, které se 
vrátily z dovolené. Někdy je mi líto, ale jen maličko, že musím mít a vzít všechno 
od druhých, totiž od svých dětí, které to dělají, jako by nemohly jinak. Jak je 
dobré míti dobré děti, i ty později přišlé. 
Někteří kazatelé neradi přenechávají výkon svého řemesla jiným. Máte 
připravené písně a biblická čtení na svůj pohřeb? 
Na svůj pohřeb nemám připravené ani písně, ani text a nemám nejmenší chuť to 
udělat. Rád přenechám výkon toho všeho při pohřbu jiným, leč by si to moje děti 
přály jinak. Nemluvili jsme však o tom, asi proto, že se mně i jim to zdálo příliš 
vzdálené. Nechceme to uspíšit, ani nemůžeme. 
Lepší otázka. O čem se má kázat na pohřbech? O tom, co bude? 
Když to nevíme. Ježíš nám zanechal pár obrazů, hádanek a apoštol Pavel se ve 
svých vyznáních také hodně posunoval… Tím, že nám Ježíš o tom, co bude 
potom, zanechal pár obrazů a hádanek a apoštol Pavel o tom mluvil tak 
a podruhé jinak, je i nám, kteří stejně jako Pavel zemřeme, dána značná volnost, 
kteréž jsem využil při rozvažování nad otázkou, co bude potom. Vycházím ze 
základního poznání, v němž mě utvrdili moji učitelé zvláště J. B. Souček, který 
začíná své dílo o Kristu lapidární větou, že kdyby nebylo Ježíšova vzkříšení, 
zavládla by pro všechny zúčastněné smutná nehybnost a temnota, místo ní se 
však stalo něco neočekávaného a nepřipraveného. Ježíš vstal z mrtvých a ukázal 
se svým učedníkům, kteří vstali jako by bylo ráno, aby tu novinu sdělili všem, kdo 
chtějí slyšet: Vláda smrti je ukončena nade všemi, kteří do ní upadnou po Kristu. 
S křesťanskou vírou vstoupila do světa naděje, kterou označili ti, kteří nevěří 
v Krista Ježíše, za nesmyslnou. Tento nesmysl se ukázal plný smyslu a síly, Bůh 
pozval k němu mnohé a shromáždil je v jedno společenství – církev. Na druhé 
straně vystupovala proti té naději úcta k smrti. Rádi jsme ze sebe setřásli zbytky 
egyptské úcty a oslavy smrti a mrtvých. A naše úcta k životu se projevila jako 
kulturní a civilizační síla. 
Vašemu pravnukovi, Josefovi, teď bylo deset, chodí ke mně do 
„náboženství“.  Jak byste mu vysvětlil, předal, proč jste křesťansky věřícím 
člověkem, co vám to dává, a proč byste byl rád, kdyby i on žil život 
„s Kristem“? 
Učil bych ho, aby se rozhlížel kolem a poznal, jak se ta naše víra projevuje u jeho 
sousedů a známých. Vtloukání Pána Ježíše do prázdné duše a rozumu by nebylo 

ku prospěchu, naopak stalo by se překážkou pozdějšímu svobodnému myšlení 
i rozhodování. Dávám mu příklad v jeho rodičích a v jeho faráři, který by přece 
o Pánu Ježíši nekázal, kdyby to neměl za pravdu. Křesťanská víra je dobrá 
a rozumná. Případně pro kontrast mu ukážu, že někteří lidé bez víry v Pána Ježíše 
zbloudili z dobré cesty a zvolili si tu, která vede do otroctví (alkoholu nebo peněz 
například). Kristus Pán zve každého, ale nikoho nenutí a chce být s tebou 
vždycky. Je to dobrý učitel a přítel, lepší než kdokoliv jiný. Drž se ho a nauč se 
o něm všechno možné. Nezamlčím mu, že Ježíš měl a má nejen přátele, ale ještě 
víc nepřátel. Ti se snažili zahubit ho ještě, když byl dítětem a nakonec se jim to 
pomocí Jidášovy zrady podařilo. Předvedli ho před soud a nespravedlivě 
odsoudili k smrti. Ale smutek učedníků se proměnil v radost. Ježíš vstal 
z mrtvých. Kdo má takovou moc? Jediný. 
 

Nedělní škola – Zveme malé i větší děti do nedělní školy!  
Nedělka je každou neděli v Kloboukách na faře 
a mohou se jí zúčastnit malé děti s rodiči a větší 
bez rodičů. Děti do nedělky odcházejí na začátku 
bohoslužeb se světýlkem, které jim připomíná 
Boží přítomnost. V nedělce si spolu hrajeme, 
zpíváme, nasloucháme biblickým příběhům, které 
nám pomáhají v životě. Za učitelky a učitele 
nedělní školy se na vás těší Alenka Rozbořilová.  

 

Okénko do Diakonie Betlém – Jak jsme postavili nejen pec  
1. Sociálně terapeutické centrum: Ještě před dokončením Chráněného bydlení 
Mirandie zakoupilo středisko BETLÉM sousední dům č.p.  242 za účelem 
vybudování Sociálně terapeutického centra (STC) nejen pro obyvatele Mirandie. 
Již při slavnostním otevření Mirandie jsme využili propojení dvorů obou 
nemovitostí a krátce po zahájení provozu v Mirandii začal v jejím sousedství čilý 
stavební ruch. Celý projekt byl rozvržen do dvou základních etap, z nichž první 
spočívala v rekonstrukci původního domu tak, aby vzniklo 5 prostorných 
místností – dílen a dále v přístavbě ve dvorním traktu, do které byly začleněny 
toalety a také malá cvičná kuchyňka.  
Druhá část domu bude sloužit jako aktivizačně rehabilitační centrum, které 
nabízí jednak relaxaci, tak velkou společnou místnost pro tělesné cvičení, 
a  potkávání se. V poslední řadě byl upraven dvůr, který propojením se dvorem 
Mirandie vytvořil krásný, uzavřený prostor pro bezpečný pohyb a pobyt obyvatel 
Mirandie i klientů STC. 
Tento projekt se podařilo realizovat především díky velké podpoře od Italské 
Valdenské církve, která prostřednictvím Ústředí Diakonie poskytla celkem 
125 000 euro, a také díky celé řadě dalších darů od firem i jednotlivců,  



kterým patří náš velký dík. K financování stavby byl využit i výtěžek dobročinné 
aukce Střediska BETLÉM z listopadu 2016 ve výši 400 100 Kč. Vybavování dílen 
se nám podařilo zajistit z různých menších grantů a dalších darů. Vyzkoušeli jsme 
si také novou metodu sbírky, kdy se na portále HITHIT na novou keramickou pec 
vybralo celkem 90 750 Kč.  
Od 1. ledna 2017 je v těchto prostorách 
poskytována nová sociální služba Sociálně 
terapeutické dílny, která je určena 
dospělým lidem s jakýmkoliv zdravotním 
postižením. V provozu bude v pracovní dny 
vždy od 8 do 16 hodin a je poskytována 
zdarma. Nabízet bude aktivizaci v dílnách, 
kde se budou vyrábět svíčky, mýdla, 
keramika, bude se zde pracovat dřevem, textilem apod. Vzniklý venkovní prostor 
bychom rádi využili také pro pořádání menších kulturních a společenských akcí 
i pro veřejnost.  
2. Nová Arkénie: Druhou velkou novinkou ve Středisku BETLÉM je přestěhování 

Arkénie do nových prostor i když jen v rámci 
Brumovic. Po té co na jaře 2016 Domovu 
Arkénie vypršela 10letá nájemní smlouva, 
jsme využili možnost a zakoupili řadový 
dům, ve kterém jsme během léta provedli 
menší opravy a rekonstrukce jako výměna 
oken, rekonstrukce koupelen apod. 
Stěhování služby do nového objektu jsme 

zároveň využili k přeregistrování služby z domova pro osoby se zdravotním 
postižením na chráněné bydlení, kterému svým charakterem také odpovídá. 
Takže klienti Domova Arkénie odjížděli na Vánoce domů ze staré adresy 
a v lednu nastoupili do Chráněného bydlení Arkénie na adrese nové. Nové větší 
prostory umožnily přijmout další klientku a zvýšit tak kapacitu služby na 
6 uživatelů, dále poskytly větší komfort, neboť každý z obyvatel má nyní svůj 
vlastní pokoj. První dny provozu nepřinesly žádné větší problémy, všichni se 
dobře adaptovali a tak věříme, že obyvatelé i pracovníci budou v nových 
prostorách spokojení.  
3. POZVÁNKA : Jak se nám vše podařilo, se můžete přijít přesvědčit v neděli 
26. února 2017 při příležitosti slavnostního otevření obou nových objektů. 
Nedělní odpoledne zahájíme ve 14 hodin děkovnou bohoslužbou v modlitebně 
v Brumovicích, po níž bude následovat možnost prohlídky prostor nové Arkénie 
a posléze i  nového Sociálně terapeutického centra. Všechny vás srdečně zveme 
a těšíme se na setkání.  

Bc. Jana Lexová, vedoucí úseku fundraisingu a vnějších vztahů 

Pozvánky a přehled akcí – únor a březen: 
Sobota 11.2. Výtvarná dílna – drátěné misky – informace u D. Bobkové 
Pondělí  6.2. Staršovstvo v 18.00 
Sobota 18.2. Turecko očima Martina Zvonaře - na faře od 17.00 
Neděle 26.2. Slavnostní otevření nové Arkénie a dílen v Brumovicích 

14.00 v modlitebně v Brumovicích 
Úterý 28.2. Filmová kavárnička od 18.30 na faře – Don Camillo 

(komedie z roku 1952, kněz v italském městečku čelí 
nejrůznějším protivenstvím a sám se umí pěkně ohnat) 

Pondělí 6.3. Staršovstvo v 18 hodin 
Sobota 11.3. Presbyterní konference v Brně 
Úterý 28.3. Filmová kavárnička od 18.30 na faře – Africká královna 

Film z roku 1951 podle románu C.S. Forestera  
 

Kazatelská stanice Brumovice. Vážení přátelé, pokračujeme 

v připomínání historie našich kazatelských stanic. Ohlédnutí za dějinami 
stanice v Brumovicích sepsal ing. Josef Šedivý. (Díl první. Pokračování příště.) 
Stavba modlitebny Českobratrské církve evangelické v Brumovicích. 
    Evangelíci z Brumovic a spolu s nimi celý sbor slaví již 80. výročí postavení 
nové modlitebny a vzpomíná na historickou událost, kterou si osobně 
připomíná již jen málo pamětníků.  
Jejímu vybudování předcházela dlouholetá příprava. Evangelíci patří od 
vydání tolerančního patentu v roce 1781 do sboru v Kloboukách, kam 
pravidelně docházeli do kostela. V roce 1897 byl v Brumovicích založen 
stavební fond. Měl shromáždit prostředky ke koupi vhodného objektu, kde 
by se mohly bohoslužby konat. Pobožnosti se konaly koncem devatenáctého 
století v příbytcích tehdejších presbyterů sboru: Josefa Krátkého čp. 29 
a  Josefa Nádeníčka čp. 13. Od roku 1895 u Martina Nádeníčka  čp. 8 v hrubé 
setnici.  
     3. února 1901  byl zvolen šestičlenný výbor bratří, který měl vyjednat 
a provést koupi domu č. 163 od Josefa Šebesty, provizorně jej upravit pro 
účely kazatelské stanice, shromáždit prostředky na stavbu nové budovy 
modlitebny. Výbor sestával z těchto bratří: Josef Krátký č. 29, Bulla František 
č. 89, Lexa Karel č. 65, Bulla František č. 245, Lexa František č. 75 a Rozbořil 
Josef č. 7. Koupě domu byla provedena 1. 10. 1901 na ck. notářství 
v Kloboukách za cenu 1920 korun tehdejší měny (říkalo se tehdy rakouského 
čísla). V den kupu bylo Jos. Šebestovi proplaceno v hotovosti 620 korun, dále 
byl převzat jeho sirotčí dluh ve výši 200 korun a zbytek 1100 korun byl splácen 
po dobu 11 roků v ročních splátkách po 100 korunách.  
Kazatelská stanice byla umístěna v koupeném domku a potřebná zařízení 
(lavice, židle, stůl a skříň na knihy) pořídili bratří na své náklady. 


