
 
 

JUBILEA   -   JUBILEA   -  JUBILEA 
 

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

 
 

5. června Anna Pažebřuchová z Velkých Hostěrádek - 88 let 
 7. června Jaroslava Dunajová z Morkůvek - 76 let 
 8. června Jaroslav Babáček z Morkůvek - 92 let 

24. června Josef Přibyl z Kašnice - 91 let 
29. června Pavel Lexa st. z Brumovic - 60 let 

2. července Josef Kolouch z Krumvíře - 79 let 
3. července Vlasta Ducháčová z Kašnice - 75 let 
4. července Zdenek Huták z Klobouk - 80 let 

 6. července Josef Adámek z Kašnice - 76 let 
9. července Jaroslav Šedivý z Bohumilic - 83 let 

14. července Josef Šedivý st. z Kašnice - 75 let 
17. července Zdena Sedláčková z Klobouk - 86 let 
21. července Eva Sedláčková z Klobouk - 70 let 
21. července Libuše Putnová z Morkůvek - 89 let 
25. července Zdenka Otřísalová z Kašnice - 91 let 
25. července Rut Langerová z Borkovan - 86 let 
28. července Božena Pavlíková z Velkých Hostěrádek - 90 let 
29. července Ludvík Adámek z Bohumilic - 80 let 
31. července Oldřich Janošek ml. z Brumovic - 60 let 
31. července Jarmila Babáčková z Morkůvek - 89 let 

2. srpna Vlastimil Chlápek z Bohumilic - 70 let 
4. srpna Marta Loziášová z Krumvíře - 79 let 
4. srpna Ladislav Bedřich z Klobouk - 60 let 

11. srpna Marie Kratochvílová z Brumovic - 65 let 
12. srpna Milan Bula z Brumovic - 79 let 
13. srpna Hana Dzidová z Klobouk - 60 let 
15. srpna Jaroslava Pacasová z Kašnice - 82 let 
22. srpna František Pacas z Borkovan - 70 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 XVIV.                                                       Červen, červenec, srpen 2017 AD 

Kristus shromažďu je svůj lid 
 

Liturgická doba svatodušní a po svaté Trojici 
 

4. června 2017 – Svatodušní neděle 
9.30 Klobouky – bohoslužba se svatou Večeří Páně 

 

11. června 2017 – Trojiční neděle 
8.00 Brumovice, 9.30 Klobouky (s pověřením pracovníků Diakonie) 

 

18. června 2017 – 1. neděle po sv. Trojici 
8.00 Morkůvky, 9.30 Klobouky (bohoslužba se svátostí křtu) 

11.00 Velké Hostěrádky 
 

25. června 2017 – 2. neděle po sv. Trojici 
9.30 Klobouky – Slavnost k ukončení školního roku 

 

2. července 2017 – 3. neděle po sv. Trojici 
8.00 Morkůvky, 9.30 Klobouky, 11.00 Velké Hostěrádky 

 

9. července 2017 – 4. neděle po sv. Trojici 
8.00 Brumovice, 9.30 Klobouky 

 

16. července 2017 – 5. neděle po sv. Trojici 
8.00 Morkůvky, 9.30 Klobouky, 11.00 Velké Hostěrádky 

 

23. července 2017 – 6. neděle po sv. Trojici 
8.00 Brumovice, 9.30 Klobouky 

 

30. července 2017 – 7. neděle po sv. Trojici 
9.30 Klobouky 

 

6. srpna 2017 – 8. neděle po sv. Trojici 
8.00 Morkůvky, 9.30 Klobouky, 11.00 Velké Hostěrádky 

 

13. srpna 2017 – 9. neděle po sv. Trojici 
8.00 Brumovice, 9.30 Klobouky 

 

20. srpna 2017 – 10. neděle po sv. Trojici  
8.00 Morkůvky, 9.30 Klobouky, 11.00 Velké Hostěrádky 

 

27. srpna 2017 – 11. neděle po sv. Trojici 
8.00 Brumovice, 9.30 Klobouky 
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Biblické slovo – Liturgické období svatodušní a po sv. Trojici 
Hesla Jednoty Bratrské: 
Na měsíc červen: „Boha je třeba víc poslouchat než lidi.“ (Skutky 5,29) 

Na červenec: „A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala 
a s ní i poznání a hluboká vnímavost.“ (Filipským 1,9) 

Na srpen: „Ale Bůh mi pomáhal až do dnešního dne, a tak zde stojím jako 
svědek před velkými i malými.“ (Skutky 26,22) 

 
Ano, Boha je třeba poslouchat více, než lidi. Lidé chybují, mílí se, zato u Boha je 
Pravda. Pro někoho je tato úvaha samozřejmá, pro někoho samozřejmá až moc. 
V minulosti se ukázalo, že poslušnost Bohu se dá zneužít. A dodnes k takovému 
zneužívání dochází. Když se poslušností Bohu ohání různí radikálové, jsou pak 
lidé schopni ve jménu Boha páchat mnoho zla. Jak je to tedy s tou poslušností a 
jaké autoritě se zodpovídáme, lidské nebo Boží? 
Protože slepá poslušnost už zavedla mnoho lidí do zkázy, nebo jim přinejmenším 
neumožnila žít svůj vlastní život (celý život se snažili vyhovět druhým), ceníme si 
dnes více než poslušnosti zdravého rozumu, možnosti volby, individuality, 
autenticity. Poslušnosti, zvláště poslušnosti slepé, která nemá vlastní názor, si 
nevážíme. Taková slepá poslušnost jistě zaslouží kritiku, avšak ve slově 
poslušnost je skryto slovo poslouchání a to je důležité. Kdo poslouchá – 
naslouchá, nemusí ještě vyhovět všemu, co po něm druhý člověk chce. Ani 
nemusí věřit všemu, co druhý říká. Má přece svůj rozum. Samotné poslouchání 
je však důležité, protože bez něj bychom se nikdy nebyli schopni učit, dorozumět 
s druhými. Naslouchání je tedy prvním a nezbytným krokem k tomu, abychom si 
porozuměli, domluvili se a nakonec zaujali vlastní postoj.  
Více než lidi máme poslouchat Pána Boha. A co je zajímavé, taková poslušnost 
Bohu může vést dokonce k neposlušnosti lidem. Člověk, který má na prvním 
místě Pána Boha, nachází v sobě sílu jít proti proudu, měnit společnost. Člověk 
poslušný Boha je někdy dokonce společensky – občansky neposlušný a proti 
nespravedlivému nebo totalitnímu systému bojuje. Jeho svědomí se řídí v první 
řadě ohledem na Boží vůli, kterou v životě hledá. Příkladem takového člověka je  
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ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost.“ (Fp 1,9) 
Teprve když se učíme milovat a rosteme v lásce, poznáváme také Boha, kterého 
chceme poslouchat. Ve spojení poslušnosti a lásky pak spočívá ohromná síla, 
duch a kreativita. Láska nás lidi spojuje, abychom Boha poslouchali společně 
a navzájem se korigovali, aby se naše víra nestala nebezpečnou ideologií.  
 
Láska v nás má tedy růst a my v ní. Naše zkušenosti se mají prohlubovat, 
abychom nežili jen ve snech ale opravdově. Apoštol nám nepřeje jen lásku, ale 
také růst poznání a hlubokou vnímavost. To znamená také citlivost a schopnost 
být druhým nablízku.   
Lásku nezískáme jen četbou románů nebo z romantických filmů, o lásce nestačí 
jen snít nebo o ní jen mluvit, lásku je třeba především žít a to znamená milovat. 
Apoštol si přeje, aby lidé ve sboru rostli v lásce, aby získávali další zkušenosti 
a poznání. Mezi zkušenosti pak patří i zkušenosti těžké, kterým bychom se raději 
vyhnuli. Právě v nich však rosteme v lásce hluboké a opravdové.  
O lásce nestačí jen mluvit a snít, ale je samozřejmě také prospěšné a obohacující 
o lásce mluvit, číst si o ní, vyměňovat si s druhými zkušenosti a poznatky. Tak 
vlastně také roste sbor a společenství, když se sdílíme upřímně o tom, co nás 
potěšilo, uzdravilo nebo naopak zranilo. Takovým sdílením, když neseme 
s druhými jejich radosti a starosti, se naše zkušenosti stávají bohatšími a my 
rosteme ve vzájemné lásce a přijetí.  
„Ale Bůh mi pomáhal až do dnešního dne, a tak zde stojím jako svědek před 
velkými i malými.“ (Skutky 26,22) Toto heslo na měsíc srpen a další svědectví 
apoštola Pavla naše přemýšlení nad biblickými verši uzavírá. Je to svědectví 
toho, který vytrval. Je to svědectví o Boží věrnosti a pomoci. S Boží pomocí, 
věřím, vytrváme i my, abychom byli dobrými svědky o Pánu Bohu a jeho lásce 
dalším generacím.                                                                             Martina Zuštinová 

 

sám apoštol Pavel. I z vězení zvěstoval svým 
bratrům a sestrám naději a radost, která sahala 
až za brány vězení. Abychom se nestali nábo-
ženskými blouznivci a radikály schopnými pro-
sazovat Boží vůli násilím, je třeba poslušnost 
Bohu vyvažovat láskou, kterou kázal Ježíš Kristus 
a kterou nám klade apoštol Pavel na srdci právě 
z vězení: „A za to se modlím, aby se vaše láska  

Pozvánky a přehled akcí – červen, červenec, srpen: 
Pátek 2.6. Modlitba na Betlémě 

Pondělí  5.6. Staršovstvo v 19.00 

Pátek 9.6. Noc kostelů (u katolíků) 

Neděle 25.6. Slavnost k ukončení školního roku – na zahradě 

Úterý 27.6. Setkání u kávy a filmu od 19.00 na faře – Tohle je náš svět 

Pondělí 3.7. Staršovstvo 19.00 

Sobota – sobota 22.7.-29.7. – rodinná dovolená na Blažkově 
Neděle – neděle 30.7.- 6.8 – rodinná dovolená na Duze 
Sobota – sobota 29.7.-12.8. – skautský tábor  

 



 

  
 
 
 

Pověření a požehnání nových pracovníků střediska BETLÉM  
V neděli 11. června proběhne v našem sboru pověření a požehnání nových 
pracovníků střediska BETLÉM, které se každoročně koná již bezmála 27 let. 
První pověření a požehnání nových pracovníků střediska BETLÉM se konalo 
v klobouckém sboru 8. prosince 1990 u příležitosti bohoslužebného zahájení 
činnosti Domova Betlém. Před členy sboru a hojný počet hostů ze seniorátu 
i odjinud tehdy předstoupila první pečovatelská parta z Domova Betlém v čele 
s Leošem Princlem, zakladatelem a prvním vedoucím Betléma. Přítomni 
samozřejmě byli i první tělesně handicapovaní obyvatelé Betléma v čele se svým 
vlasatým „králem“ Václavem Růžičkou. 

Pokud se dobře pamatuji, toto historicky první pověření a požehnání provedl 

tehdejší brněnský senior Miroslav Rozbořil, který se o vznik střediska BETLÉM 

velmi zasloužil, samozřejmě spolu s tehdejším klobouckým farářem Jiřím 

Gruberem a kurátorem Blahoslavem Dostálem. Středisko BETLÉM totiž vzniklo 

a působilo jako účelové zařízení Brněnského seniorátu a do svazku středisek 

Diakonie ČCE s právní subjektivitou přešlo až v prosinci 1991.  

Na počátku historie střediska platilo, že BETLÉM = kloboucký Betlém, který 

teprve později získal jméno Domov Betlém. K tomuto prvnímu zařízení pak 

postupně přibývala z Boží milosti další. Na přelomu září a října 1992 svou činnost 

zahájil malý stacionář Narnie v Morkůvkách pro děti s mentálním 

a kombinovaným postižením  (nyní Domov Narnie), který v létech 1994-1997 

prošel velkou přestavbou a přístavbou a získal současnou podobu.  

Při zpravidla každoročním pověření a požehnání nových pracovníků střediska 

tedy přibývali i pracovníci z nových pracovišť. V únoru 2007 svou činnost 
zahájil Domov Arkénie v Brumovicích pro dospělé lidi s mentálním postižením 
(pověření se konalo 9.12.2007), v červnu 2015 Chráněné bydlení Mirandie pro 
podobnou cílovou skupinu tamtéž (pověření se konalo 13.3.2016)… Posledním 
novým pracovištěm je pak Sociálně terapeutické centrum v Brumovicích 
slavnostně otevřené v únoru tohoto roku, kde je ovšem až na jednu výjimku 
tvoří pracovní tým již osvědčení a dříve pověření pracovníci, kteří tam přešli 
z jiných pracovišť střediska. 
Většinu z nových pracovníků, kteří se ve sboru představí na nedělních 
bohoslužbách 11. června, tak budou tvořit noví pracovníci Domova Betlém, kde 
je střídání v personálním obsazení (vzhledem k náročnosti služby) přece jen 
největší. Prosím, přijďte je podpořit svou účastí. 
 
Petr Hejl, 
ředitel Diakonie ČCE - střediska BETLÉM. 

 

 

Kazatelská stanice Brumovice. Vážení přátelé, pokračujeme 

v připomínání historie kazatelské stanice v Brumovicích, kterou sepsal ing. Josef 
Šedivý roku 2007. (Díl třetí - závěrečný.) 
     V roce 1447 se většina vesnic na jižní Moravě dostala do majetku 
významného moravského rodu pánů z Lipé. Tento rod byl později velikým 
přívržencem Jednoty českobratrské. Páni z Lipé vytvářeli na jižní  Moravě velké 
statky, k nimž v roce 1460 přikoupili Brumovice. Když se Brumovice dostaly 
v r.  1460 do majetku pánů z Lipé, existoval patrně ve vsi již kostel s farou, na níž 
se výslovně připomíná k roku 1478 jakýsi kněz Václav. Není však jisté, zda to byl 
farář katolický, neboť v době pohusitské i na Moravě vládly tolerantní 
náboženské poměry. Protože se však obyvatelstvo řídilo převážně vírou své 
vrchnosti, je to dosti pravděpodobné, neboť k bratrské církvi se přidal až syn 
Jindřichův Jan z Lipé, jenž se ujal vlády nad rodovým majetkem po smrti svého 
otce v r. 1541.  
V průběhu 16. století, kdy byla Morava zemí vysoce nábožensky tolerantní, se 
v Brumovicích usadili nekatolíci příslušníci Jednoty českobratrské. To potvrzují 
listiny, kdy Čeněk z Lipé a na Hodoníně  byl žádán od poddaných v Kobylí, nad 
Jezerem, též v Brumovicích i v Krumvíři bydlících, těch, kteří jsou Jednoty 
Bratrské, aby „jim tu milost učinil a obdarování na dům jejich bratrský, v kterémž 
kněží a čeládky jejich byt svůj mají, také i na sbor tu při něm k náboženství jich 
právě křesťanskému vystavený dal a jej osvobodil“. Tato žádost byla splněna 25. 
listopadu 1581. 
A tak jim majitel hodonínského panství a Brumovic Čeněk z Lipé daroval místo 
pod kostelem ku postavení bratrského sboru. Ten vysvětil roku 1581 bratr 
Zachariáš. Z těchto českobratrských základů vyrostl pak nový protestantismus  
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 po vydání tolerančního patentu o 200 let později.     

Často se v Brumovicích mluví o habánech. Habáni (správně novokřtěnci) přišli 
na Moravu v roce 1526 z Německa jako protestantská odnož původem ze 
Švýcarska, když jim v Mikulově poskytl útulek pán z Lichtenštejna. Rozšířili se na 
Moravě a měli několik středisek. V Brumovicích však nikdy sídlo neměli. 
Společné statky však měli všude v okolí, např. v Kobylí, Boleradicích, na Čejči, 
v Dambořicích. Přesto se ale Brumovičtí do styku s novokřtěnci dostávali. V roce 
1611 novokřtěncům žijícím v nedalekých Plumlůvkách (část dnešního Kobylí) 
regent hodonínského panství „dovolil a dopustil tři čtvrti vinohradů na 
Brumovsku ležící, z jedné strany Macka Kašného a z druhé strany lesa jenž Vlčí 
Hrdlo slove, vysazovati, grechtovati a kdy se bude jim líbiti, zbírati bez desátku 
a zemního. Tímto spůsobem aby hned 1612 při svatém Václavě z každé čtvrtě 
po l zl. dávali a platili ..“ 
Působení novokřtěnců bylo blahodárné zvláště ve směru hospodářském. 
Řemesla, zejména keramiku, přivedli k rozkvětu právě tak jako hospodářství a 
průmysl. Ochotně platili dvojnásobné daně. Během času se přizpůsobili ve svých 
názorech i Českým Bratřím, takže je nedělila taková propast jako z počátku. 
V roce 1622 byli vypovězeni do Uher. Po habánech nám zůstaly vzpomínky na 
habánské sklepy a keramiku. Ovlivnili však i myšlení lidí.  
    Po prohrané bělohorské bitvě došlo i v Brumovicích k rekatolizaci. Protože ve 
vsi nebylo katolického kněze, Brumovičtí byli přifařeni do sousedního Kobylí. 
Sem museli chodit o nedělích a svátcích do kostela. 
    Staré nekatolické tradice z doby předbělohorské nebyly trvale u všeho 
místního obyvatelstva rekatolizací zničeny a vykořeněny. V době pobělohorské 
museli sice čeští bratří svoji víru opustit a stát se katolíky, v mnohých rodinách 
však byly tajně udržovány sice křesťanské, ale od katolické víry odlišné zásady. 
Po vydání tolerančního patentu císařem Josefem II. dne 13. října 1781 se ke 
staré víře svých otců přihlásili i tajní nekatolíci v Brumovicích. Již následujícího 
roku v měsíci říjnu bylo v sousedních Kloboukách povoleno zřízení refor-
movaného tolerančního sboru. V řadách žadatelů byli i příslušníci tří rodin 
z Brumovic a to – rodina Pavla Bully čp. 14, rodina Martina Musila z čp. 18 a Jana 
Bully čp. 87. Tak málo rodin se hlásilo bezprostředně po vydání tolerančního 
patentu k protestantismu z obce, která v 16. století téměř celá náležela 
k Jednotě bratrské. Po dobu celého jednoho století docházeli bratří z Brumovic 
do sboru v Kloboukách.  
Občasná shromáždění ke kázání a pobožnostem se koncem 19. století konala 
v domech č. 8, 13 a 29 až do roku 1901. Dále již historie brumovických 
evangelíků souvisí s přípravou  a  stavbou nové modlitebny, jak je popsáno jinde.   

Zpracoval Ing. Josef Šedivý 2007 
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Zprávy ze sboru, co se stalo: 

Brigáda 

 
                                

 

Sborové putování 2017 
Již po dvanácté vyjeli členové a příznivci klobouckého evangelického  sboru 
poznávat krásy naší vlasti. Letos jsme navštívili Český ráj. Celé naše třídenní 
putování spojovaly tři významné osobnosti, které jsou úzce spjaty s tímto krajem 
– Karel Havlíček Borovský, jehož rodný dům v Havlíčkově Borové jsme navštívili 
v sobotu 6. května. Další významnou osobností byl Bedřich Smetana, jenž se 
narodil v Litomyšli, kterou jsme navštívili v pondělí 8. května odpoledne. 
Smetanův poslední pobyt v Jabkenické myslivně u dcery Žofie byl inspirací  
k návštěvě této myslivny, v níž je cítit stále duch tohoto hudebního genia. 
Všechna ostatní místa, která jsme navštívili – Mnichovo Hradiště, Turnov, Jičín 
jsou spojena s významným rodem Valdštejnů a jeho nejznámějším předsta-
vitelem Albrechtem z Valdštejna, který je v Mnichově Hradišti pochován. Jistě 
nezapomenutelná byla pro mnohé návštěva středověké krčmy v Dětenicích 

 

29. dubna proběhla na faře a v kostele jarní 
brigáda. Měli jsme radost ze setkání 
u společného díla, a jak vidíte na prvním 
obrázku, bylo i veselo. Standa Heller nám 
k práci zahrál na varhany a tak nám vše šlo 
pěkně od ruky. Některé objevy nás 
překvapily. Například sbírka jízdních kol. 

Zdá se, že na faru občas nějaký bratr či sestra 
dojede na kole a domů jde pěšky?  
Děkujeme všem, kteří se na brigádě podíleli 
a pečlivě uklidili kostel, sakristii, která 
opravdu prokoukla a bude možné ji využívat 
jako badatelnu či studovnu. Přijďte se na ni 
podívat! 

nebo Archeoparku ve Všestarech. Věřím, že 
i letos se nám výlet vydařil, počasí nám přálo 
a ujistili jsme se, že název tohoto koutu naší vlasti 
je naprosto oprávněný a ne nadarmo si jej vybrali 
filmaři pro mnoho svých pohádek a filmů.    

 
Dana Bobková 

 


