
Vánoční list

Bohoslužby

24. prosince – Štědrý den
9.30 Klobouky – vánoční slavnost pro děti

25. prosince – Boží hod vánoční
9.30 Klobouky – Bohoslužba se slavením 

sv. Večeře Páně

29. prosince – neděle v oktávu vánočním
9.30 Klobouky

1. ledna – Nový rok, ekumenická bohoslužba
15.00 katolický kostel – káže M. Zuštinová

Bohoslužby v lednu 2020
1. ledna – Nový rok, ekumenická bohoslužba

15.00 katolický kostel – káže M. Zuštinová
5. ledna – 2. neděle po Vánocích

8.00 Morkůvky, 9.30 Klobouky, 11.00 Velké Hostěrádky
12. ledna – neděle po Zjevení Páně

8.00 Brumovice, 9.30 Klobouky
19. ledna – 2. neděle po Zjevení Páně

9.30 Klobouky
26. ledna – 3. neděle po Zjevení Páně

8.00 Brumovice, 9.30 Klobouky

JUBILEA   – JUBILEA   – JUBILEA

Boží požehnání a vše dobré do dalších let přejeme sestrám a bratřím 
našeho sboru při příležitosti jejich narozenin v lednu 2020.

Upřímně blahopřejeme!
Narozeniny zveřejňujeme podle klíče: 60, 65, 70, 75, 76, 77… 
Respektujeme, pokud nám nahlásíte, že si zveřejnění nepřejete. 
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Libuše Dvořáková – 90 let

Jindřich Koubek – 77 let

Zdeněk Šedivý – 60 let

Jaroslav Pučálka – 77 let

Milada Komorášová – 80 let

František Krátký – 88 let

Jaroslav Adámek – 70 let

Růžena Luskačová – 84 let

Jaroslav Roznos – 77 let

Josef Gala – 78 let

Konstantin Mráz – 90 let

Jaroslav Bedřich – 76 let



Vánoční zamyšlení Biblická úvaha nad heslem Jednoty bratrské na rok 2020
„Věřím, pomoz mé nedověře.“ (Marek 9,24b)

„Věřím, pomoz mé nedověře!“ To je upřímné vyznání víry. Věříme, ale také si
uvědomujeme, že je naše víra křehká a vystavena pochybám, nedůvěře,
beznaději. „Věřím ze všech svých sil, ale prosím, pomoz mi v tom. Sám (sama)
to vlastně nedokážu důvěřovat ti. Je ve mně mnoho otázek a uvědomuji si své
chyby. Jak bys někoho takového mohl mít rád. Pomoz, prosím, té části ve mně,
která je slabá, nedůvěřivá.“ Věřím, že Bůh takovou upřímnou modlitbu slyší,
stejně jako Pán Ježíš v evangeliu vyslyšel prosbu otce nemocného syna.

Betlémské světlo
Betlémské světlo nám do Klobouk již tradičně přivezou skauti. Na Štědrý den si
pro něj můžete přijít do kostela a to před a po dětské vánoční slavnosti. Je
naším přáním, aby tento mezinárodní symbol betlémského světla přinesl do co
nejvíce rodin pokoj a Boží požehnání.

Pozvánky prosinec a leden
25. prosince od 18 hodin vás srdečně zveme na vánoční koncert Izmaele
a Standy Hellera
28. prosince – od 17 hodin vánoční večírek v Brumovicích
6. ledna – schůze staršovstva od 18 hodin
od 7. ledna každé úterý – Setkání k tiché modlitbě se zpěvy Taizé v kostele
18. ledna SBOROPĚNÍ Brno II
24. ledna Modlitba na Betlémě se sv. Večeří Páně 14 hodin
27. ledna – Setkání u kávy a filmu od 18:30 hodin

31. ledna PLESEM – Ples nejen evangelíků napříč generacemi v Brně

Nemusíme si před Bohem hrát na dokonalé.
Nemusíme se snažit se k němu povznést jako
Ikarus. Na obrázku je to pěkně znázorněno.
Postava stojí pevně na zemi a při tom prosí,
rozpíná prázdné ruce. Obrací se ke světlu, které
postavu objímá, proniká jí. Světlo dokonce
vystupuje ven do šedivého rámu obrazu – světa.
Nezná hranic. Tak potkáváme Boha v modlitbě.
Nemusíme toho dělat moc. Jen se opravdu
zastavit a odevzdat se Bohu se vším, co máme
na srdci, co cítíme, myslíme, vnímáme ve svém
těle. Když se opravdu modlíme, Bůh nemůže
jinak než zahrnout nás svou láskou.
Kéž nás to všechny povzbudí na cestě naší víry.

M. Zuštinová 

Milí přátelé, 
doba adventu je jakoby těhotná očekáváním. Není těhotná jen Marie, která
čeká dítě. Jsme nějak v očekávání i my, kteří se těšíme na slavnost Božího
narození.
V jednom klášteře v Rakousku stojí na zdi před vraty nápis „V očekávání“.
Obyvatelé kláštera tak chtějí příchozím hostům říct, že už na ně čekají, že jsou
vítáni a budou v klášteře vřele přijati. Sem je radost vstoupit.

V očekávání jsme i my. Těšíme se na setkání s rodinou, někdo na odpočinek,
někdo na dárky a pohádky. Sama se přistihnu, že se těším, ale ještě na něco víc.
Na záblesk svatosti, na zázrak. Na to, že Bůh přijde mezi nás a já to ucítím.
Snad jsme z toho očekávání zázraku ještě nevyrostli. Čekáme od Vánoc, že Bůh
chce přijít mezi nás? Otevřeme mu dveře? Přivítáme ho vřele? Bude u nás
vítán?
Někdy máme pocit, že Vánoce vytváříme my. Že musíme jakoby jít Pánu Bohu
hodně naproti a pro jistotu za něj i hodně udělat. Když v tomto čase myslíme na
bližní a s láskou o ně pečujeme, je to v pořádku. Ale uvědomme si, že Vánoce
neděláme my, že my vlastně zůstáváme doma a to k nám Bůh přichází.
Do tohoto světa, aby nám byl blízko. Kéž by i na dveřích našich srdcí našel nápis
„V očekávání“. A kéž by ty dveře našel malinko pootevřené a mohl vstoupit.

Prorok Izajáš popisuje ten zázrak v zaslíbení: „Lid, který chodí v temnotách, uvidí
velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo.“ (Izajáš 9,1)
To platí i pro nás, naše temnoty i temnoty tohoto světa. Každému z nás takto
Bůh říká: „Já jsem světlo pro tvůj život. Chci ti dávat sílu unést životní bolesti
a krize, učit tě radovat se. Chci ti dát odvahu začínat znovu. Chci tě potěšovat,
když budeš vyčerpaný, a vždy znovu ti ukazovat cestu…“
Kéž se s tímto Světlem letos o Vánocích všichni setkáme a kéž zazáří do jakékoli
naší tmy. Martina Zuštinová

Modlitba
A Slovo se stalo tělem a přebývalomezi námi. Spatřili jsme jeho slávu.
(J 1,14a)

Veliký Bože, obrať náš pohled k dítěti v jeslích a nauč nás rozpoznat v jeho bídě
svou slávu.
Otevři naše uši pro slova nebeských poslů, kteří naší zemi ohlašují pokoj.
Vřaď nás mezi generace těch, kteří našli Krista v postavě člověka.
Naplň naše srdce chvalozpěvem svaté noci a ponoř naše životy do svého
milosrdného světla. Sylvia Bukowski


