
Zprávy ze života sboru Českobratrské církve evangelické
v Kloboukách u Brna

ročník XVV.                                                Únor, březen 2018 AD

Kristus shromažďuje svůj lid
Liturgické období po Zjevení a půst

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

11. února – Proměnění Páně
8.00 Brumovice, 9.30 Klobouky – bohoslužbou poslouží T. Vostřák

18. února – 1. neděle postní
8.00 Morkůvky, 9.30 Klobouky, 11.00 Velké Hostěrádky

se slavením svaté Večeře Páně

25. února – 2. neděle postní
8.00 Brumovice – se slavením sv. Večeře Páně, 9.30 Klobouky

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

11. března – 4. neděle postní
8.00 Brumovice, 9.30 Klobouky

18. března – 5. neděle postní
9.30 Klobouky – výroční sborové shromáždění

25. března – Květná neděle
8.00 Brumovice, 9.30 Klobouky

29. března – Zelený čtvrtek
18.00 – pobožnost na faře

30. března – Velký pátek
9.30 Klobouky – se slavením sv. Večeře Páně

Biblické slovo – Liturgická doba po Zjevení a půst
Hesla Jednoty Bratrské:

Na měsíc únor: 

„Vždyť to slovo je ti velmi blízko, 
ve tvých ústech a ve tvém srdci, 
abys je dodržoval.“ Dt 30,14 
Lidská řeč 
nevznikla proto, 
aby zakryla prázdnotu mysli.

Milí přátelé, hesla Jednoty bratrské uvádí k veršům na měsíce i verše. Tento rok
jsou to trojverší z básnických sbírek Miroslava Matouše Stopy v rose a Stopy v
trávě. Myslím, že někdy poezie dokáže vyjádřit smysl lépe než řeč běžná. Právě
obrazy lyrické nás nutí zastavit se a zamyslet, možná ztišit se a otevřít smyslu,
který k nám přichází. Na leccos nepřijdeme sami hlavou, rozumem. Umělci někdy
popisují, že k nim nápady a myšlenky přichází a oni je jen zachytí. Věřím, že tak v
nás působí Duch svatý. Nemusíme dělat jeho práci, ale máme se otevírat tomu,
co nám přináší. On nás také učí číst písmo tak, aby bylo živé a dávalo smysl.
Nejde číst Bibli doslova, je třeba biblické slovo uvádět v život, hledat jeho význam
dnes pro nás.
Slyšíme kolem sebe mnoho slov a ne všechna jsou pravdivá. Musíme pečlivě
vybírat, kterých slov se budeme držet. Slova ale také sami říkáme a někdy se

Na měsíc březen: 
„Ježíš řekl: „Dokonáno jest.“ 
Jan 19,30
Do hlubiny, 
kam se nelze promyslet, 
nutno se probolet. 

nestačíme divit, co
z nás vypadne.
Slova totiž nevy-
chází jen z naší
mysli, promyšlená,
ale vyjadřují to, co
máme v srdci.
Naše touhy, lásky,
nenávisti, strach,
ale i pokoru, něž-
nost, tichost, tr-
pělivost. Je proto
důležité, co v srdci
uchováváme. Zda
je to Slovo dobré,
zda v nás působí
Duch Boží.
„Dokonáno jest!“
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Je to vítězný vý-
křik! Ježíš, který
trpí se vyjadřuje
jako Bůh. Ježíš
nám ukázal Slávu
lásky až do kraj-
nosti. Odevzdává
nám Ducha, kte-
rého v něm vidí-
me a poznáváme.
Janův spis je ra-
dostnou zvěstí o
tom, že Duch, Bo-
ží život, se sdělu-
je lidem. Jeho
Duch nám dává
nové srdce, oži-
vuje člověka.
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Pozvánky
Úterý 27. února 18:30 Setkání u kávy a filmu
Sobota 10. března Presbyterní konference Brno I - aneb setkání všech členů 

staršovstev našeho seniorátu a lidí ze sborů. Presbyterní 

konference je obdoba pastorálních konferencí, na kterých 

se setkávají každý měsíc faráři. Presbyterní konference je 

pro laiky a má vždy nějaké téma. Po pobožnosti bývá 

přednáška, rozhovor a společný oběd. Tato setkání slouží 

ke společnému přemýšlení nad aktuálními tématy a jejich 

vztahem k Bibli. Lze si společně vyměňovat zkušenosti 

z různých sborů a poznávat se. 

Projekty: Evangelická garáž a Pod střechou 
Na staršovstvu již delší dobu přemýšlíme o opravě a využití hospodářské budovy
a půdy na faře. Toto naše uvažování s vámi chceme sdílet, poprosit vás o vaše
modlitby a podporu.
Poslední silný vítr nám málem odnesl kus střechy na hospodářské budově, na
budově se rozpadají okapy, omítka je opadaná a budova nám dělá ostudu. Na
faře je zase nevyužitý prostor pod střechou. Tento prostor má velký potenciál
a my ho také potřebujeme využít, protože sborová místnost často praská ve
švech.
Ve sborové místnosti se střídá mnoho skupin a žádná z nich se zde nemůže úplně
zabydlet. Materiály pro děti berou místo notám zpěváků, před každou nedělkou
a setkáním maminek zde vytváříme dětský koutek, na zem pokládáme karimatky,
na ně koberec a polštáře na sezení. Po každé schůzce tento koutek zase uklízíme.
Sborovou místnost kromě dětí a skautů využívá staršovstvo, diakonie, dozorčí
rada diakonie, pěvecký sbor, konají se zde biblické hodiny, filmové kavárničky,
setkání seniorů, přednášky a další. Potřebujeme tedy sborovou místnost, která by
sloužila modlitebním i jiným setkáním, trochu nás representovala, jiný prostor,
kde by si mohly hrát děti a konečně prostor pro střední generaci – přespávání
skautů, kryté místo pro zahradní setkání když prší atd.
A tak vznikl projekt Pod střechou – v rámci kterého chceme pro děti vytvořit
útulné místo pod střechou fary. Zde by jednou mohla vzniknout jedna velká
a přitom útulná místnost s kobercem a lavicemi po obvodě.
Skupiny střední generace (např. setkání mužů s tématem mužská spiritualita,
výtvarné dílny) a starší mládeže by se nově mohly scházet v hospodářské budově
(projekt Evangelická garáž). Tímto prostorem se chceme otevřít také nově
příchozím, kteří by z ostychu nebo z jiných důvodů nedošli na faru či do kostela.
Máme naději, že se nám časem podaří sehnat na oba projekty prostředky.
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