
JUBILEA   -   JUBILEA   -  JUBILEA   -   JUBILEA 
Boží požehnání a vše dobré do dalších let přejeme sestrám a bratřím našeho sboru 

při příležitosti jejich narozenin. 
1. února Dáša Herzánová z Brumovic – 75 let 
2. února Václav Adámek z Bohumilic – 88 let 
3. února Naděje Kaňová z Klobouk – 76 let 
4. února Josef Babáček z Morkůvek – 89 let 
 Marta Kratochvílová z Klobouk – 84 let 
6. února Antonie Hutáková z Klobouk – 81 let 
 Drahomíra Vedrová z Kašnice – 77 let 
7. února Jaroslav Malinka z Morkůvek – 60 let 
 Lada Michnová z Morkůvek – 60 let 
8. února Břetislav Pilát z Velkých Hostěrádek – 60 let 
10. února František Kyncl z Klobouk – 60 let 
 Anna Jelínková z Kašnice – 70 let 
 Lydie Pacasová z Kašnice – 79 let 
14. února Růžena Knollová z Morkůvek – 84 let 
18. února Vladimíra Pokorná z Morkůvek – 60 let 
21. února Marie Pažebřuchová z Velkých Hostěrádek – 83 let 
 Zdeněk Pilát z Klobouk – 83 let 
23. února Karel Odstrčil z Klobouk – 87 let 
24. února Karel Lexa z Kašnice -85 let 
27. února František Pacas z Kašnice – 81 let 
4. března Marie Zajícová z Hovoran – 76 let 
5. března Jaroslav Hrabec z Morkůvek – 88 let 
7. března Rostislav Pacas z Kašnice – 82 let 
8. března Rudolf Pažebřuch z Velkých Hostěrádek – 88 let 
11. března Věročka Pilátová z Klobouk – 81 let 
12. března Václav Pilát z Velkých Hostěrádek – 65 let 
17. března Drahoslava Lexová z Krumvíře – 88 let 
 Jitka Matějková z Brumovic – 78 let 
20. března Libuše Souchopová z Morkůvek – 91 let 
21. března Radomíra Šedivá z Bohumilic – 79 let 
27. března Miroslav Ambros z Klobouk – 85 let 
 Zdeňka Švástová  z Brumovic – 78 let 
28. března Věra Peřinová z Morkůvek – 60 let 
 Anna Háčková z Klobouk – 81 let 
29. března Jaroslav Nováček z Velkých Hostěrádek – 60 let 
 Eva Lexová z Kašnice – 78 let 
31. března Zdeňka Sadílková z Morkůvek – 92 let 
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Zprávy ze života sboru Českobratrské církve evangelické 
v Kloboukách u Brna 

ročník XVIII.                                                                 únor a březen 2016 AD 
 

Kristus shromažďu je svůj lid 
 

Liturgická doba postní a Velikonoce 
 

7. února 2016 – Proměnění Páně 
8.00 Morkůvky, 9.30 Klobouky, 11.00 Velké Hostěrádky 

 

14. února 2016 – 1. neděle postní 
8.00 Brumovice, 9.30 Klobouky 

 

21. února 2016 – 2. neděle postní 
8.00 Morkůvky, 9.30 Klobouky, 11.00 Velké Hostěrádky 

 

28. února 2016 – 3. neděle postní 
8.00 Brumovice, 9.30 Klobouky 

 

6. března 2016 – 4. neděle postní 
8.00 Morkůvky, 9.30 Klobouky, 11.00 Velké Hostěrádky 

 

13. března 2016 – 5. neděle postní 
8.00 Brumovice, 9.30 Klobouky 

Požehnání a pověření pracovníků diakonie Betlém 
 

20. března 2016 – Květná neděle 
8.00 Morkůvky, 9.30 Klobouky, 11.00 Velké Hostěrádky 

 

24. března 2016 – Zelený čtvrtek 
Připomínka poslední večeře Páně Klobouky 18.00  

 

25. března 2016 – Velký Pátek 
9.30 Klobouky, bohoslužba se svatou Večeří Páně 

 

27. března 2016 – neděle Zmrtvýchvstání 
9.30 Klobouky, bohoslužba se svatou Večeří Páně

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


Biblické slovo – Liturgické období postní a Velikonoce 
 

Heslo Jednoty Bratrské na měsíc únor: „A kdykoli povstáváte k modlitbě, 
odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám 
odpustil vaše přestoupení.“ (Mk 11, 25) 
Heslo Jednoty Bratrské na měsíc březen: „Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem 
si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce.“ (Jan 15, 9) 
 

Obě tato hesla čteme během postního období, času přípravy na Velikonoce. 
Chceme nad nimi přemýšlet a nechat je na sebe působit, abychom mohli           
o Velikonocích prožít opravdové setkání s Kristem. Čas půstu je především 
časem soustředěné modlitby. Kdo přes rok vypadl z modlitebního rytmu, může 
se nyní k pravidelné modlitbě vrátit a prohloubit ji. Pravidelná modlitba je pro 
náš duchovní život tak důležitá, jako dýchání pro naše tělo.  
Ježíš nám klade na srdce: „Kdykoliv povstáváte k modlitbě, odpouštějte.“ 
Odpouštění patří k modlitbě, snad je upřímné odpuštění ovocem modlitby. 
Potřebujeme, aby bylo odpouštěno nám, a my máme zase ve svém srdci 
odpouštět těm, proti kterým něco máme. Stejně jako se pravidelně modlíme, 
je třeba i pravidelně odpouštět. Sobě i druhým.  
Čím ještě je pro nás modlitba? Při pravidelných zastaveních v tichu 
nasloucháme sobě a Bohu. V takových zastaveních věnujeme pozornost tomu, 
co se v nás děje. Při takových zastaveních se nás dotýká Bůh. Modlitbu 
můžeme chápat jako „rezonanci“. Když si děláme čas na Boha, jakoby se na něj 
a jeho hlas vylaďujeme. To je to, co v duchovním životě můžeme opravdu 
udělat, naladit se. Pak můžeme přijmout poselství, které tady pro nás je. 
Jakmile jsme naladěni, obdržíme je, a nemá to nic společného s našimi 
zásluhami nebo s tím, k jaké skupině patříme. Záleží jen na naší vnitřní 
rezonanci a schopnosti spolupracovat. Má-li v nás rezonovat Bůh a odpuštění, 
musí se především změnit naše mysl. Při modlitbě přestáváme hájit nebo 
prosazovat své myšlenky a pocity, vzdáváme se všech nepřátelských postojů    
a obav a čekáme na vedení odjinud, na vedení Boží. Toho se nám také dostává.   
Ježíšova slova: „Zůstaňte v mé lásce.“, jsou jeho odkazem nám lidem. 
V modlitbě se této lásce otevíráme, přijímáme ji, odpovídáme na ni a hlavně se 
jí necháváme proměňovat. V této lásce máme zůstávat, abychom opravdu 
milovali. Sebe i druhé.                                                                     Martina Zuštinová 
 

Novinka: Tištěné Zvony a Zvony v elektronické podobě  

Od tohoto čísla dostanou Ti z vás, kteří v kostele vyplnili kartičku s emailovou 
adresou, Zvony v elektronické podobě. Takto může odebírat Zvony každý, kdo 
má přístup na email a pošle nám svou adresu. Při prvním zaslání Zvonů v této 
podobě se Vás také zeptáme, zda chcete zároveň dostávat i Zvony tištěné či 

nikoliv. Časem uvažujeme o tom, že by Zvony elektronické mohly obsahovat 
více příloh a také barevných fotografií. 
 

Skauti - Blanka Holásková – Bronťa, vedoucí střediska Ichthys 

Již třetím rokem se naše skautské středisko zapojilo do Tříkrálové sbírky  
pro oblastní Charitu Břeclav.  
Usilovně jsme koledovali, zpívali a prožívali ten krásný čas zvěstování  
příchodu Ježíše. Všem dárcům děkujeme za vlídné přijetí a štědrost. Výtěžek  
sbírky v Kloboukách a Bohumilicích je 33.545,-. Pokud vás zajímá, kolik se   
v našem okrese vykoledovalo celkem a kde peníze budou pomáhat, podívejte 
se na podrobnosti: 
http://breclav.charita.cz/trikralova-sbirka/trikralova-sbirka-2016/ 
Ještě jednou děkuji všem, kdo otevřeli svá srdce, obětovali svůj čas a pohodlí 
(hně naši skvělí koledníci) a pomohli dobré věci.  

 

Narozeniny  
Ve Zvonech pravidelně uveřejňujeme jména našich bratří a sester, kteří mají 
v daných měsících narozeniny. Rádi na ně takto vzpomínáme a připomínáme si 
jejich životní jubilea. Protože jsme velký sbor, nevejdou se do Zvonů všichni 
oslavenci. Proto uveřejňujeme jména podle tohoto systému: Při příležitosti 60, 
65, 70 a 75 let. Od 76 let pak každý rok. Stává se, že nám díky komplikovanému 
kartotéčnímu programu přes všechno naše úsilí některé jméno občas vypadne. 
Za to se velmi omlouváme. Budeme se snažit tyto chyby napravit. Kdo by 
nechtěl, aby byly jeho narozeniny ve Zvonech zveřejněny, může nám to dát 
kdykoliv vědět. Děkujeme za pochopení a všem jubilantům přejeme vše nejlepší 
a Boží požehnání.  
 

Pozvánky a přehled akcí – únor a březen: 
Neděle 21.2. Přednáška - v 15 hodin na faře se bude konat přednáška         

o Jihoafrické republice, přednášet bude Martin Zvonař 
Úterý 26.2. Filmová kavárnička od 18.30 na faře-Film: Osmý den, 1996, 

118 minut. Manželkou opuštěný manažer potká George 
postiženého Downovou chorobou, který utekl z ústavu. 

Pondělí 29.2. Staršovstvo v 18 hodin 
Neděle 6.3. Beseda se spisovatelkou Věrou Fojtovou v 16 hodin na faře 
Pondělí 21.3. Staršovstvo v 18 hodin (posunuté o týden dřív než obvykle!) 
Úterý 29.3. Filmová kavárnička od 18.30 na fařeFilm: V žáru noci, 1967, 

Sidney Poitier, detektivka 

http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fbreclav.charita.cz%2Ftrikralova-sbirka%2Ftrikralova-sbirka-2016%2F

