
Zprávy ze života sboru Českobratrské církve evangelické
v Kloboukách u Brna

ročník XXIV.                                                                           červenec–září 2022 AD
x

JUBILEA  – JUBILEA  – JUBILEA
Boží požehnání a vše dobré do dalších let přejeme sestrám a bratřím 

našeho sboru při příležitosti jejich narozenin.

červenec
Josef Kolouch – 84 let (Krumvíř)

Vlasta Ducháčová – 80 let (Kašnice)
Zdenek Huták – 85 let (Klobouky u Brna)

Josef Adámek – 81 let (Kašnice)
Míla Grabovská – 77 let (Klobouky u Brna)

Zdeňka Sedláčková – 91 let (Klobouky u Brna)
Zdeněk Rožnovský – 77 let (Klobouky u Brna)
Božena Pavlíková – 95 let (Velké Hostěrádky)

Oldřich Janošek – 65 let (Brumovice)
srpen

Vlastimil Chlápek – 75 let (Bohumilice)
Ladislav Bedřich – 65 let (Klobouky u Brna)

Marta Loziášová – 84 let (Krumvíř)
Lydie Effenbergerová – 76 let (Klobouky u Brna)

Karel Šebesta – 77 let (Klobouky u Brna)
Marie Kratochvílová – 70 let (Brumovice)
Miloš Krupica – 60 let (Klobouky u Brna)
Hana Dzidová – 65 let (Klobouky u Brna)

František Pacas – 75 let (Borkovany)
Jaromír Bula – 60 let (Brumovice)

září
Radek Rozbořil – 60 let (Kašnice)

Slavomír Pilát – 81 let (Klobouky u Brna)
Vítězslav Pavlík – 99 let (Velké Hostěrádky)

Vlasta Nádeníčková – 83 let (Brumovice)
Marie Smolíková – 89 let (Brumovice)
Miroslava Adámková – 77 let (Kašnice)
Růžena Sáčková – 80 let (Bohumilice)

Jiří Kyncl – 75 let (Morkůvky)
Zdeněk Hanák – 60 let (Klobouky u Brna)

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. 

Bohoslužby
3. července – 3. neděle po sv. Trojici

x9.30 Klobouky, 11.00 Velké Hostěrádky

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

17. července – 5. neděle po sv. Trojici
9.30 Klobouky

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

31. července – 7. neděle po sv. Trojici
9.30 Klobouky

7. srpna – 8. neděle po sv. Trojici
x9.30 Klobouky, 11.00 Velké Hostěrádky

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

21. srpna – 10. neděle po sv. Trojici
9.30 Klobouky

28. srpna – 11. neděle po sv. Trojici
8.00 Brumovice, 9.30 Klobouky

4. září – 12. neděle po sv. Trojici
x9.30 Klobouky – rodinná bohoslužba se slavením sv. Večeře Páně

11. září – 13. neděle po sv. Trojici
8.00 Brumovice, 9.30 Klobouky

18. září – 14. neděle po sv. Trojici
9.30 Klobouky – s požehnáním pracovníků Diakonie Betlém

25. září – 15. neděle po sv. Trojici
8.00 Brumovice, 9.30 Klobouky
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Biblická hesla na měsíce červenec, srpen a záři:

Červenec: Po Bohu žízním, po živém Bohu. Žalm 42,3
Srpen: Tehdy budou stromy v lese jásat před Hospodinem, neboť přichází 
soudit zemi! 1. Paralipomenon 16,33
Září: Láska k Bohu je ta nejvznešenější moudrost. Sírachovec 1,10

Ale pak čtu tento žalm nebo vidím dechberoucí západ slunce nebo je mi
dovoleno být svědkem okamžiku nejhlubší lásky, a je to tu znovu:
Bolest v nejkrásnějších okamžicích života, touha, která mě přesahuje a která
vždy zahrnuje něco nedostupného. Touhu vnímám i tehdy, když se dívám na
zprávy, prožívám utrpení kolem sebe nebo temnotu uvnitř sebe. Touhu
můžeme cítit ve chvílích vyprahlosti, ale také v nejdokonalejších okamžicích
života. Je tu něco, o čem vím, že je, ale nemohu to ještě úplně pochopit.
„Kdy stanu před Boží tváří?“ ptá se dál žalmista. Svou bolestnou touhu tváří
v tvář nespravedlnosti a utrpení přirovnává k lapání po dechu a volání jelena po
vodě. Žízeň je nezbytná pro přežití. Může být nepříjemná, a dokonce smrtelná,
pokud není uhašena. Tím vším nás však vede a připomíná nám, abychom pili.
Čistá, čerstvá pramenitá voda tu pak slouží jako obraz Boha a života. Žalm nás
vybízí, abychom vnímali žízeň své duše, tuto touhu v nás, a naslouchali
pozorněji: Po čem žízní má duše? A čím se snažím ji uhasit?
Lidská duše žízní po spravedlnosti, po pokoji, po uzdravení.

„Po Bohu žízním, po živém Bohu.“
Tak volá žalmista. Touží po Bohu jako po
vláze, která dává život.
„Kde je teď tvůj Bůh?“ Ptá se však často
naše okolí. Ve chvílích beznaděje a hrůzy
obzvlášť. A můžeme si tuto otázku klást
i my: „Kde jsi, můj Bože?“
Nejen duše žalmisty žízní, ale i moje.
Žalm oslovuje i mé srdce. Popisuje stesk.
Podle výkladového slovníku je touha
„hluboká, bolestná touha po někom nebo
po něčem“. Žalm také objasňuje, že touha
může bolet. Možná i to je důvod, proč ne
vždy chci svou touhu cítit, proč ji často chci
potlačit.

Má duše žízní po tom, vidět působení živého Boha v tomto světě i v mém
malém každodenním životě. Naše touha nás vede k modlitbě, do vztahu
s Bohem. Duchovní žízeň nám pomáhá uvědomit si touhu po Bohu, který
v našem životě působí jako živá pramenitá voda. Žalm nás vybízí: Pojďte
k prameni. Nemluvte jen o své touze, prostě sem, k Bohu, pojďte.
Bůh ví, co máme na srdci a na mysli. Nemusíme mu všechno dalekosáhle
popisovat, můžeme, ale nemusíme. Hlavní je, abychom tu prostě spočinuli
a nechali se občerstvit.
Krásně to vyjadřuje píseň „De noche iremos“. Jdem tmou a nocí tak temnou, za
pramenem vody živé, jen žízeň nám bude světlem.
https://www.youtube.com/watch?v=yC71CD9P7h4

Tehdy budou stromy v lese jásat před Hospodinem; neboť přichází soudit
zemi!
I stromy potřebují vláhu. Spravedlnost je v Bibli přirovnávána k vodě, k potoku,
bystřině. Taková čistá voda omývá a dává život.
Když v poslední době jedeme za rodinou do Plzně, vidíme cestou místo hustých
lesů vymýcené planiny, stromy zlámané a uschlé, smutně se tyčící k nebi jeden
vedle druhého. Taková krajina připomíná spíš hřbitov lesa než les. Jsou tu
patrné nezaměnitelné stopy letitého sucha. Suché dřevo téměř neklade odpor
kůrovci. Smutný obraz, na hony vzdálený jásotu přírody, který je popisován
v 1. knize Paralipomenon. Vzhledem k tomu je pro mě těžké brát tento biblický
verš jako nadčasovou pravdu. Stromy na mnoha místech v současné době spíš
naříkají, než aby jásaly. A ano, i v Bibli má příroda důvod k truchlení: „Kvílej,
cypřiši, že padl cedr, že vznešené stromy propadly záhubě. Kvílejte, bášanské
duby, že padl neprostupný hvozd.“ (Zachariáš 11,2) Křičí tu ozvěna
společenských poměrů a nesouladu. Co zbývá z bujné radosti přírody v žalmech
(Ž 96,12) a v Izajášovi (Iz 44,23; 55,12), z nichž text knihy Paralipomenon
čerpá?
Věřím, že nás má křik vyčerpané přírody vést k mírumilovnému světu, který
zahrnuje veškeré stvoření. Máme se snažit o sociální spravedlnost
i o spravedlnost, která zahrnuje přírodu.

Láska k Bohu je ta nejvznešenější moudrost.
„Hospodin sám stvořil moudrost, pohlédl na ni a rozdělil ji, vlil ji do všeho, co 
vytvořil, aby byla s každým člověkem podle jeho štědrosti, a obdařil jí zvláště 
ty, kdo ho milují.“ (Sírachovec 1,9-10)

https://www.youtube.com/watch?v=yC71CD9P7h4


V bibli jsou moudrosti věnovány celé knihy (Job, Žalmy, Přísloví, Kazatel, Rut,
Píseň písní, Pláč Jeremiášův).
Když otevřeme knihu Přísloví, čteme tam ve 3. kapitole od verše 13 tato slova:
„Blaze člověku, jenž našel moudrost, člověku, jenž došel rozumnosti. Nabýt jí je
lepší nežli nabýt stříbra, její výnos je nad ryzí zlato. Je drahocennější než perly,
nevyrovnají se jí žádné tvé skvosty. V její pravici je dlouhověkost, v její levici
bohatství a čest. Její cesty vedou k blaženosti, všechny její stezky ku pokoji.
Stromem života je těm, kdo se jí chopí, blaze těm, kdo se jí drží.“
Moudrost je podle Přísloví nesmírně cenná, dokonce cennější než stříbro
a zlato. Vyrůstá z ní život – je stromem života.
Moudrost je v bibli vůbec popisována docela tajemně.
V knize Sírachovec ji Bůh vlévá do celého svého stvoření, jako životodárnou
vodu. To připomíná vylití Ducha svatého z Nového zákona.
Apoštol Pavel vidí v moudrosti Slovo, Krista, řád světa, jímž Bůh svět stvořil.
Do třetice je tu Moudrost jako Boží osoba, která Boha inspirovala, když Bůh na
počátku tvořil svět (Př 1,20, L 11,49). Láska a moudrost tu jdou ruku v ruce
a spolu tvoří vše, co je. Láska a Moudrost byly na počátku všeho a dodnes
působí.

Líbí se mi, že má naše lidská moudrost něco společného s láskou k Bohu.
Je svatební sezóna, a tak často na svatbách říkám, že láska není jen emoce, ale
je to také náš celkový přístup k životu. To, jak se ke světu vztahujeme. Lásku
máme v srdci, ale také v hlavě. Lásku nejen cítíme, také ji aktivně žijeme.
Vztahy se nám jen tak nedějí. My je aktivně (vědomě či méně vědomě)
utváříme, nějak se v nich chováme. Jsme k nim motivováni, protože nás druzí
lidé a Bůh inspirují. Láska je pro nás bytostně důležitá. Ať žijeme ve vztahu,
nebo jsme nezadaní, milujeme, a to z nás dělá lidi.
A láska k Bohu? Platí pro ni to, co pro lásku v našich mezilidských vztazích. Také
je vztahem. Důvěrným, ve kterém záleží, jak se do něj vložíme.

Již v raném křesťanském světě vznikaly Chrámy moudrosti – Sophie. Sophia je
řecké slovo pro moudrost. Nejznámějším kostelem je Hagia Sophia v Istanbulu.
V liturgii východní církve kněz před čtením evangelia volá: „Sofie! Orthoi!“
To znamená: „Moudrost! Povstaňme!“ Nebo: „Moudrost! Zpozorněme!“
Toto zvolání se v bohoslužbě vyskytuje několikrát. Je jím míněno: Kristus sám je
mezi námi se svým slovem, vskutku jako Boží Slovo k nám.
Kde hledám občerstvení a utišení mé touhy po životě?
Milovat Boha. To je začátek veškeré moudrosti. Požehnané léto! M. Zuštinová

Pozvánka na divadelní představení 14. srpna od 18:00
Ještě takřka uprostřed prázdnin vás srdečně zveme na divadelní
komedii pro jednoho herce Můj báječný rozvod v nastudování
Miriam Petrové z Plzně. Představení se uskuteční v neděli 14. srpna
v 18 hodin na zahradě evangelické fary. Výtěžek z dobrovolného
vstupného bude věnován na opravu katolického kostela v Kšticích, který
se skupina dobrovolníků snaží zachránit před spadnutím.
Srdečně zve Dana Bobková a staršovstvo sboru

Zahájení školního roku 2022/23
Dne 4. září zahájíme společně nový školní rok. Po rodinné bohoslužbě se
slavením svaté Večeře Páně bude následovat zahradní párty, jak je to již
obvyklé. Těšíme se na vaše prázdninové zážitky a jejich sdílení.

Modlitba

Duchu svatý, 
uč nás otevírat se tvému působení, 
vycházet ze strnulosti našich každodenních zvyků a zlozvyků 
a nechat se nést a proměňovat tebou, který vaneš, kam chceš. 
Uč nás umět se opravdově a třeba i trochu bláznivě radovat, 
ale i zastavit se a ztišit. Pomáhej nám najít mezi našimi starostmi 
a povinnostmi místo pro láskyplný vztah k druhým. 
Otevírej naše uši k naslouchání, naše ústa laskavému slovu 
a posiluj naše ruce, aby uměly pomoci a podepřít. 
Uč nás nepropadnout samolibosti a pýše tam, kde se nám daří, 
a nenechat se srazit na dno do bezmocného zoufání tam, 
kde selháváme.
Nechceme z tebe dělat výmluvu pro svou vlastní nečinnost, ale přesto 
prosíme: buď všude tam, kam nedosáhneme. Prosíme tě za oběti 
válečných konfliktů, nesmyslných útoků, za ty, kdo přicházejí o své blízké 
i za ty, kdo jsou nuceni hledět k budoucnosti s čím dál většími obavami. 
Ty všechny vkládáme do tvých rukou s důvěrou, že ti na nás všech záleží 
a že tak jako o letnicích chceš být stále s námi.
Amen
Podle modlitby Elišky Foukalové, studentky, 19 let, Praha.
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Česko-
bratrská 
církev 
evange-
lická

protestant
evangelík

Církev 
bratrská

Církev 
českoslo-
venská
husitská

Církev 
římsko-
katolická

katolická víra 
(katolík)

Morkůvky 22 13 0 0 21 11
Klobouky u Brna 87 43 20 0 293 141
Borkovany 9 0 6 1 123 39
Velké 
Hostěrádky 21 8 0 0 49 11
Kašnice 21 5 3 0 9 6
Krumvíř 5 5 0 2 170 41
Boleradice 6 2 0 0 227 42
Kobylí 3 7 0 2 394 80
Vrbice 4 2 0 10 322 80
Čejč 2 0 0 7 205 32
Hovorany 10 2 0 101 578 85
Brumovice 43 12 0 5 283 91
Bořetice 2 5 0 0 313 54
Celkem 235 104 29 128 2 987 713

Popisky řádků
Křesťan-
ství

Neuve-
deno

Bez 
nábo-
ženské 
víry

věřící –
hlásící se 
k církvi –
název 
neuveden

věřící –
nehlásící 
se 
k žádné 
církvi/

počet 
odpovědí

Morkůvky 1 137 192 2 68 473
Klobouky u Brna 9 607 911 18 263 2420
Borkovany 22 268 244 6 106 834
Velké 
Hostěrádky 1 124 221 3 50 493
Kašnice 0 43 87 0 29 205
Krumvíř 19 353 492 12 121 1231
Boleradice 9 217 263 13 111 901
Kobylí 21 553 543 24 248 1893
Vrbice 23 641 976 9 222 2312
Čejč 8 345 452 7 116 1181
Hovorany 28 506 557 32 213 2124
Brumovice 22 704 986 17 270 2469
Bořetice 42 388 350 16 129 1305
Celkem 205 4 886 6 274 159 1 946 17 841

Pro zajímavost – výsledky sčítání lidu
(Zpracoval Tomáš Vostřák)

V roce 2021 proběhlo Sčítání lidu. Jednou z otázek byla také otázka na
náboženské přesvědčení a církevní příslušnost. Byla to otázka dobrovolná,
každý mohl uvést, co chtěl. Pro zajímavost jsme vybrali odpovědi z obcí, kde
náš sbor má své členy. K ČCE se zde přihlásilo 235 osob, dalších 104 osob
uvedlo odpověď „evangelík nebo protestant“. Dá se říci, že na území, kde
náš sbor působí, se k evangelické víře přihlásilo zhruba 339 lidí, což je něco
přes polovinu počtu, který vedeme v naší evidenci. Jsou to necelá dvě
procenta z celé populace na našem území. Celkově se na našem území hlásí
ke křesťanství zhruba 26 % lidí, 27 % na tuto otázku neodpovědělo, 10 % se
považuje za věřící bez církevní příslušnosti, 35 % se považuje za lidi bez víry
a necelé procento se nehlásí ke křesťanství, hlásí se však k nějakému pro nás
exotickému náboženství. Věří třeba ve Špagetové monstrum nebo
Vesmírnou energii apod. Ve Sčítání lidu se vyskytlo zhruba 130 variant
nejrůznějších odpovědí, i na našem území se vyskytlo zhruba 30 variant
odpovědí. Lidé se i zde přihlásili k pohanství, pastafariánství nebo Jedi.

Požehnání
Ať vás Bůh provází na všech vašich cestách. 
Ať vstoupí do všech situací, se kterými si sami nevíte rady. 
Ať žehná a chrání také ty, které nosíte ve svém srdci. 
Ať vám dá sílu a moudrost rozlišit, 
co je moudré a spravedlivé.
Ať vaše nitro naplní dobrou vůlí. 
Ať vám dá sílu odpouštět. 
Ať vám žehná a ať vás chrání všemohoucí
a milosrdný Bůh Otec, Syn i Duch svatý. 
(Nový evangelický zpěvník str. 543)

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
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