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ÚVODEM 
V této zprávě chceme připomenout nejdůležitější pravidelná, ale i 
mimořádná a příležitostná setkání, události a akce, které se konaly v 

našem sboru v roce 2019, a předložit také informace o jeho 
hospodaření. (Zároveň si uvědomujeme, že právě život církve se 
nedá tak docela charakterizovat slovy a čísly.) 

 
 

CHARAKTERISTIKA 
Farní sbor Českobratrské církve evangelické vznikl 31. prosince 1781 
na základě tolerančních patentů císaře Josefa II. jako sbor 
evangelické církve helvetského vyznání. Od této doby bez přerušení 

trvá. (Protestantský element existuje v městysi od 16. století, 
přičemž přestál takřka dvousetleté období ilegality i několik vln 
odchodů do exilu.)  

V současné době je FS ČCE v Nosislavi poměrně živým farním 
sborem a jsou v něm zastoupeny a aktivně činné všechny generace. 

Jeho posláním je sdílet Biblí určovanou křesťanskou víru, lásku a 
naději, aby lidé byli inspirováni k přijetí křtu, k prohlubování 
duchovního života a ke službě v církvi i ve společnosti. Z hledajících 

jednotlivců vytvářet společenství poutníků. 
Kromě nedělních dopoledních a odpoledních bohoslužeb se ve sboru 
konají pravidelné biblické hodiny pro dospělé, biblické hodiny pro 

děti, schází se mládež, konfirmandi, dětská hudební skupina, 
dechová kapela a učitelé nedělní školy ad. Sbor každoročně pořádá 
rekreační a vzdělávací víkendové pobyty, tábory, výlety ad. Před 

několika lety rozvinul spolupráci s YMCA, Diakonií ČCE a s Junákem. 
Chceme být společenstvím, ve kterém se o Bohu a s Bohem mluví; 
ve kterém se čte a vykládá Bible; lidé se podporují ve víře, pomáhají 

si a navzájem se inspirují k životu s Pánem Bohem; místem, kde je 
prostředkován biblicko-křesťansko-protestantský výklad 
každodennosti i zlomových okamžiků v životě (narození, partnerství, 

smrt); kde se lidé vzájemně podpírají ve chvílích, kdy je jim úzko, a 
společně se radují, když je jim dobře; místem, kde je aktivně 
rozvíjena českobratrská tradice a podporována odpovědnost za 

stvoření. 
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KONTAKTNÍ ÚDAJE O SBORU 
Masarykova 156; 691 64 Nosislav; IČ: 48452831 
mobil farář:    +420 739 244 754 

e-mail:    nosislav@evangnet.cz 
internetová prezentace:  http://nosislav.evangnet.cz/ 
https://www.facebook.com/EvangelickacirkevvNosislavi/ 

číslo bankovního účtu:  2900034096/2010  
statutární zástupci:  Ondřej Macek (farář)  

a Vladimír Lukl (kurátor) 
 

STATISTICKÉ ÚDAJE O SBORU 
Sbor měl k 31. prosinci 426 členů. Zaměstnával jednoho faráře na 

celý úvazek a jednu pastorační pracovnici na poloviční úvazek.  
Celá řada členů sboru aktivně napomáhá tomu, aby společenství žilo 
a fungovalo. 

V roce 2019 zemřelo deset členů sboru (konalo se dvanáct církevních 
pohřbů). Byly pokřtěny čtyři malé děti. Kazatel vykonal šest svateb. 
176 členů v roce 2019 podpořilo sbor finančně (salárem). 

 

NEDĚLE 
BOHOSLUŽBY 
Biblické texty, které jsou základem pro kázání, byly většinou 

odvozovány od látky, kterou probíraly děti v nedělní škole. Chceme 
tak dávat zvláště rodičům, prarodičům a dětem možnost společně o 
víře mluvit také „cestou z kostela“. I když to samozřejmě chce 

velkou odvahu. Na jaře se většinou jednalo o oddíly z evangelia 
podle Jana. Během letních prázdnin byly vykládány příběhy o 
Davidovi (1. Samuelova), o kterém byl tábor, a na podzim Desatero 

(Exodus 20) a Otčenáš (Matouš 6). 
4. adventní neděli zvěstovaly svou hrou děti. Letos se jednalo o 
variaci na legendu o čtvrtém mudrci a na Ježíšovo podobenství o 

posledním soudu (Matouš 25). Hra byla propojením činohry a 
stínohry. Nacvičovali ji s nimi Alžběta M., Iva K., Vlasta R. a Ondřej 

M. Perníky napekla Jarka Ryšavá, děti kromě nich dostaly originální 
plecháčky. 
Třikrát byla nabídnuta možnost zůstat po shromáždění ke 

společnému obědu. Do přípravy postní polévky se zapojily děti, které 
v Husově domě strávily i noc. Na čtvrtou adventní neděli jsme měli 
guláš, který chystala mládež a Iva K. 

V minulém roce bylo nedělních a svátečních bohoslužeb 63 za 
průměrné účasti 77. Vysluhována byla dvanáctkrát večeře Páně. 
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Nejnavštívenějším shromážděním bývají hudební štědrovečerní 
bohoslužby v kostele; zapojili se do nich opět nosislavští mužáci, 
dechová kapela a schola pod vedením Víta Bébara. 

Kromě Ondřeje Macka a Ivy Květonové posloužili přípravou 
bohoslužeb: Vladimír Svoboda, Vlastimila Ryšavá, Marta Židková, 
Jan Roskovec, Kateřina Rybáriková, Jaroslav Vítek, Marián Šusták, 

Miki Erdinger. 
Na Zelený čtvrtek se konalo čtení pašijí, na poslední neděli 
církevního roku připomínka zesnulých a pobožnost k výročí sboru 31. 

prosince. 
Sborová oznámení připravoval kurátor Vladimír Lukl ve spolupráci s 
farářem sboru. 

Radovali jsme se z toho, že se v našich shromážděních objevují 
hosté. Ale také jsme se trápili tím, že řadě lidí docházejí síly k 
přicházení do společných shromáždění. Těžko se vyrovnáváme s tím, 

že počet účastníků bohoslužeb je skoro poloviční než v roce, kdy 
jsme se radovali z obnovené svobody. Zároveň však od návštěvníků 
z jiných sborů slyšíme slova o tom, že je pro ně to naše (vlastně na 

počet pořád veliké) shromáždění povzbuzením. 
Na bohoslužby navazovalo v Husově domě „postání“ u kávy, čaje a 
koláčů. Jsme vděční těm, kteří umožňovali svou pomocí tento prostor 

a čas. Nedaří se nám ovšem jejich počet alespoň trochu rozšířit. 
Jisté oblibě se těší rodinné bohoslužby, které připravuje společně 
farní tým (f a pp). 

Od podzimu je díky prostředkům od Českobratrské církve 
evangelické a úsilí Ondřeje Svobody a Tomáše Lukla možné sledovat 
přímý přenos bohoslužeb na internetu. Nebo se následně podívat na 

bohoslužby v archivu na youtube.com. Vnímáme to jako službu těm, 
kteří kvůli různým nemocem (akutním i dlouhodobým) či pro tělesné 
handicapy nemohou přicházet. Takovýchto diváků máme průměrně 

patnáct. 
 
HUDEBNÍ DOPROVOD 

Za klaviaturou se střídali Aleš Lukl, Hana Gottfriedová, Marta a 
Ondřej Židkovi. Občas vypomohla také Lenka Dobrovolná z Brna a 
Vít Bébar. 

Nejméně jedna píseň je obvykle zpívána ze zpěvníku Svítá. Částečně 
se tak chystáme na zavedení Nového evangelického zpěvníku, do 
kterého bude mimo jiné přejata část písní ze Svítá. NEZ bychom se 

podle posledních zpráv měli dočkat v roce 2021. Na kytaru zpravidla 
hrál Jiří Svoboda, ke kterému se přidávala Radka Raflová. 
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Velmi se radujeme z dětsko-mládežnické hudební skupiny, do které 
je Jirka Svoboda ovšem schopen zapojit i ty, kteří nikdy před tím na 
žádný nástroj nehráli. Vážíme si velmi jeho úsilí, taky těch, kteří s 

ním při tom spolupracují, dík Alžbětě M., a povzbuzování dětí k této 
službě.  
Děti vystoupily také při matinée na konci školního roku a na 4. 

adventní neděli. 
 
BOHOSLUŽBY PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA) 

Mimo letní prázdniny a velké svátky byla každou neděli připravována 
pro děti tzv. nedělní škola. Střídalo se jich v ní kolem sedmnácti. Děti 
odcházely po třetí společné písni a dělily se do dvou skupin (mladší a 

starší). 
Cyklus pro školní rok 2018/2019 byl nazván Dál přece nejdeme 
sami. Šlo o čtyřletý tematický soubor poskládaný z příběhů Starého a 

Nového zákona (důraz na mnohohlas evangelia). Ve školním roce 
2019/2020 probírají děti základní věroučné texty: desatero, modlitbu 
Páně a krédo. 

Pravidelná sbírka z nedělní školy putuje do Bangladéše pro 
adoptovaného Dipu Snala, který úspěšně pokračuje ve studiu a stále 
se chce stát učitelem. 

Učitelé nedělky se scházejí přibližně pětkrát do roka na faře, kde 
rekapitulují, co bylo, a plánují, co je čeká. Řeší kázeňské i duchovní 
otázky a vzájemně se povzbuzují. 

V roce 2019 se učitelé zúčastnili dvou seminářů Storytellingu, tedy 
učení se vypravěčskému řemeslu. Získali tak snad nové impulzy ke 
své službě.  

V přípravě nedělní školy se střídalo devět učitelů. Pověřeni byli na 
začátku nového školního roku. 
Kromě nedělních setkání byl pro děti a jejich rodiny a přátele 

připraven například tradiční silvestrovský výlet na Pálavu. 
 
KAZATELSKÉ STANICE A PRÁCE V DIASPOŘE 

Bohoslužby se konaly první a třetí neděli v modlitebně v Přibicích. 
Dováželi jsme tam také zájemce z Přísnotic a Žabčic. Občas se 
připojil i někdo z Nosislavi. Průměrně se bohoslužeb účastní kolem 

deseti lidí. 
Po bohoslužbách na první zářijovou neděli jsme zůstali v modlitebně 
na malou svačinu a ke společnému rozhovoru, na který jindy není 

mnoho času (všichni už spěchají k obědu.) 
V zimním období jsme se rozhodli bohoslužby v Přibicích zrušit a 

Přibické, Přísnotické a Žabčické svážet dvakrát měsíčně do 
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shromáždění v Nosislavi. Přistoupili jsme k tomu z několika důvodů. 
Rádi bychom, aby sbor byl společenstvím lidí, ve kterém odpadají 
alespoň z části bariéry generační i lokální, lidé se znají a vnímají 

vzájemnou odpovědnost. Ekonomicky je pak provoz modlitebny v 
topné sezóně hodně náročný. Zároveň je dost pravděpodobné, že se 
model přijíždění a přivážení členů z diaspory ukáže jako nutný, 

pokud bude sbor muset přijmout odpovědnost za sestry a bratry z 
okolních sborů, které si již svého faráře či farářku nebudou moci 
dovolit. 

Členy sboru v diaspoře jsme se snažili podle možností navštěvovat a 
pravidelně je informovat o dění ve sboru prostřednictvím sborových 
listů. 

 
NEŠPORNÍ POBOŽNOST 
Stále klesající počet účastníků nešporních bohoslužeb vedl 

staršovstvo k nelehkému rozhodnutí tuto formu setkání před létem 
2019 ukončit. Byli jsme asi posledním sborem, kde se pravidelně 
konaly. Samozřejmě, že přemýšlíme i nad tím, že takový krok 

ukazuje možná na naši duchovní vlažnost a na to, že v záplavě 
možností a nabídek dáváme v neděli odpoledne přednost jinému. 
Jistě je to však i výraz toho, že se způsob života změnil a neděle 

odpoledne je dnes jedním z mála okamžiků, kdy může být rodina 
trochu v klidu pohromadě. 
V rámci nešporů se konaly také besedy: Jan Roskovec (Apoštol Pavel 

o křesťanu a církvi), Miki Erdinger (Farářem na Ukrajině). 
 

ÚTERÝ 
BIBLICKÉ HODINY PRO DĚTI 

Biblické hodiny pro děti se konaly mimo prázdniny každý týden ve 
dvou skupinách s průměrnou účastí sedmnácti dětí. Probírány byly 

příběhy Starého zákona. 
Účast dětí je velmi pravidelná. Většina z nich se objevuje při 
nedělních bohoslužbách, účastní se výletů, tábora. Jezdí i na 

seniorátní tábor na Blažkově, kde tvoří čtvrtinu z přihlášených dětí. 
Vnímáme, že také toto je nesamozřejmost a jsme za děti ve sboru 
vděční.  

Není vždy jednoduché zajistit, aby děti mohly na nábožko docházet. 
Často musí rodiče i děti volit různá kompromisní řešení vzhledem k 
všelijakým kroužkům, nebo děti dovážet z diaspory. Moc si však 

vážíme ochoty a snahy hledat dobré cesty pro všechny. O 
Velikonocích jsme měli s dětmi i jedno ekumenické setkání v místním 
římskokatolickém kostele. Pod vedením Jitky Ondryhalové jsme 
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připravili společnou křížovou cestu a obrázky, které jsme si k ní při 
nábožku vyrobili, jsme pak využili např. při čtení pašijí v Husově 
domě. 

 
STARŠOVSTVO 
V roce 2019 se uskutečnilo deset řádných schůzí staršovstva a 

několik pracovních porad. 
Členy staršovstva (2014–2020) jsou: Hana Gottfriedová, Luboš 
Samson, Vladimír Lukl, Jiří Svoboda, Ondřej Židek, Vladimír 

Svoboda, Roman Krišpín, Vlastimila Ryšavá, Jiří Květon. Na jeho 
práci se dle svých možností podíleli i náhradníci: Miloš Dobrovolný, 
Petr Bartušek a Jan Brchaň. Do schůzí pravidelně přicházela také 

pastorační pracovnice Iva Květonová. 
Staršovstvo delegovalo své zástupce na seniorátní zasedání 
Jeronymovy jednoty a na konvent. 

Dle církevních řádů svolalo staršovstvo výroční sborové shromáždění, 
které se konalo 24. února 2019. Vedle běžných úkolů předepsaných 
Církevním zřízením se na něm řešila finanční situace sboru, 

rekapituloval rok 2018 a proběhla opakovaná volba kazatele na 
pětileté období (52 pro, 1 proti, 1 se zdržel). 
Většinu práce staršovstva pohltily úkoly spojené s programem, 

běžným provozem sboru, financemi, stavebními akcemi. Staršovstvo 
jednalo také o odchodu kazatele v roce 2021, volbě nového 
staršovstva, strategickém plánu sboru a grantových možnostech pro 

budoucí opravu kostela. 
Navzdory tomu, že práci staršovstva naplňuje převážně údržba a 
opravy budov, došlo během pravidelných setkání i na jiná témata 

týkající se víry, večeře Páně, přemýšlení nad tím, co je pro život 
sboru důležité a nosné. Jsme rádi, že tým staršovstva je seskládán 
tak, aby se i tato témata dostávala do programů schůzí.  

 

STŘEDA 
PŘÍPRAVA KE KONFIRMACI 

Od ledna 2019 se připravovali ke konfirmaci a křtu Karolína 
Květonová, Zuzka Vítková, Jonáš Březina, Jirka Dobrovolný a Filip 
Židek. 

V lednu byli i se zástupci mládeže na soustředění na řkc faře v 
Nížkovicích, v srpnu spolu se Silůveckými konfirmandy na pracovním 
pobytu v Daňkovicích, v září sbírali hrozny na své víno a v prosinci se 

intenzivně připravovali na faře. 
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ALFA KURZY 
Od října do listopadu realizoval náš sbor po páté alfa kurzy. 
Tentokrát se konaly v Židlochovicích v Robertově vile. Při 

přednáškách se střídali Ondřej Macek, Iva Květonová a Marta 
Židková. Občerstvení povětšinou zajišťovala Jana Tesařová se svou 
maminkou. Jana spoluvedla i diskuse a zajišťovala propagaci kurzů, 

včetně vytvoření videa a facebooku.  
Počet účastníků kolísal mezi 25 až 14.  
Farářka Lenka Ridzoňová z Prahy napsala do časopisu Český bratr o 

alfa kurzech u nás reportáž: „Je půl sedmé večer. Z mateřského 
centra Robátko v židlochovické Robertově vile odešly poslední 
maminky s dětmi, ale nezavřely za sebou. Střídá je další skupina. 

Drobná černovlasá paní vynáší z auta mísy se saláty, chlebíčky, 
meruňkové koláče. Sestavují se stoly, prostírá se k večeři. Kolik 
bychom měli přinést židlí, není úplně jasné, chystáme jich deset. 

Kdyžtak doneseme další. Venku prší. Nakonec se nás sejde 14. 
Něco po sedmé začínáme večeřet. Já jsem tu poprvé, pár lidí znám, 
ne všechny. Zjišťuji, že paní vedle mě taky nebyla na předešlých 

setkáních. Povídáme si o její práci. Sem ji pozvala kamarádka, která 
sedí z druhé strany. Ostatní se už znají přinejmenším z předešlých 
večerů. Při jídle povídáme. O novém nádraží v Židlochovicích, 

přeplněných autobusech, protože vlak má výluku, receptu na salát z 
červené řepy... 
Jsme na Alfa-kurzu. Co je to? Na facebookové pozvánce čtu toto: 

Bezpečné prostředí, kde se dá přemýšlet o křesťanství, víře, smyslu 
života a tak. Navíc Alfa nejsou církev, jsou to kurzy, možnost něco se 
dozvědět, něco si sám pro sebe formulovat, promyslet. A třeba se i 

dozvědět, jaký názor má někdo jiný a hlavně proč. Napsala jedna z 
organizátorek farářka pro mládež Iva Květonová. 
Alfa v Židlochovicích tvoří osm večerů, které začínají lehkou večeří. 

Po jídle následuje asi půlhodinová přednáška lektora, který nemá 
hotové odpovědi, a potom rozhovor v menších skupinkách. 
Bezplatně, v bezpečném prostředí (co se zde řekne, to zde zůstane). 

Dojde na témata jako: Kdo to byl a je Ježíš? Co to je vlastně víra? Co 
to je modlitba a k čemu je? O čem je bible a jak ji zkusit číst? Kde se 
bere zlo a co s ním? Vstupuje nějak Bůh do lidských životů? 

Uzdravuje Bůh? Co to je církev a proč není jen jedna? Má život 
nějaký smysl? 
13. listopadu, kdy jsem se kurzu účastnila, je naším tématem 

otázka, zda nám Bůh nějak vstupuje do života. Po výše zmíněné 
večeři k tomu má asi dvacetiminutovou přednášku školní kaplanka 

Marta Židková. Sedíme kolem stolu, každý dostal papír s několika 
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základními body. Někdo si občas zapíše poznámku. Po přednášce se 
rozdělíme na dvě skupiny, jsem ve skupině B a stěhujeme se do 
sousední místnosti. Moderátor rozhovoru místní farář Ondřej Macek 

nadhodí první otázku. Jsme jako křesťané svobodní? Skupina se 
neuzavírá do mlčení, spíše naopak. Nepovím vám, co bylo dál, 
protože je to totiž i v pozvánce na kurz: slib, že co se řekne, 

nevynáší se ven. Ve skupině jsou promíchaní lidé různí: ti z církve i z 
venku, věřící i ti, co si tak neříkají. O tenhle společný rozhovor právě 
na kurzech jde.  

Rozhovor trvá necelou hodinu, kolem tři čtvrtě na devět se setkáme 
zase všichni dohromady. Jsme zváni na příště. Téma bude: Bůh a 
zlo. Přijďte! 

Organizátoři uklidí, umyjí nádobí a jedou domů. 
Kurzy jsou týmovou prací. Je potřeba aktivních členů sboru, kteří 
chtějí pomoci. Zvát, organizovat, vařit, modlit se, mluvit, slyšet 

otázky, povědět o své víře... Podle svých obdarování a možností. 
Po skončení večerního setkání zpovídám Ondřeje Macka, který za 
organizací tohoto kurzu Alfy stojí. 

V nosislavském sboru ji dělali poprvé v roce 2015. Tento kurz je už 
pátý.  
Proč se do toho pustili? Třeba proto, aby měli lidé možnost uslyšet, 

co je pro naše životy nejdůležitější. První dva kurzy proběhly v 
Nosislavi ve sboru. Pro více lidí ze sboru to byla i ojedinělá možnost 
více mluvit o své víře, sdílet se.  

Jak se člověk na Alfu dostane? Natištěné letáky ani reklama na 
facebooku nejsou moc účinné. Nejdůležitější je osobní pozvání. Často 
se nám do něčeho takového ale nechce... 

Úspěch Alfy není moc měřitelný. Ano, někdo po absolvování kurzu 
přišel do církve, do sboru, nechal se pokřtít. Není těch lidí moc. Pro 
někoho to bylo třeba „jen“ zastavení na cestě, setkání s lidmi, 

nasměrování, nadhození otázky. Nebo kousek odpovědi na hledání. A 
třeba ta cesta víry bude někdy někde pokračovat a tohle byl jeden z 
jejích milníků. 

Alfa kurzy mohou mít i takovou podobu, že se konají ve firmě. Zván 
je, kdo chce přijít. Po společném obědě následuje obdobně 
přednáška a rozhovor. Setkání je jiné v tom, že farář přichází za 

lidmi do jejich prostředí, nečeká, až lidi přijdou za ním do kostela. 
Ondřej Macek shrnuje Alfu takto: ... přijde mi, že lidi občas hledají 
něco duchovního, nějaký přesah, přemýšlejí o smyslu, životě... 

hodně lidí i řekne, že je -asi něco nad námi-, ale dál to nerozvíjejí... 
křesťanství nebo spíše církve tu mají dost špatné jméno... a já bych 

jen chtěl tu křesťanskou tisíciletou a hodně pestrou duchovní cestu 
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představit jako jednu z možných... třeba trochu nahlodat nějaké 
stereotypy a předsudky... asi se tomu těžko věří, ale nechci nikoho k 
nám naverbovat...“ 

 
HOVORY O VÍŘE (NEJEN) PRO ZAMĚSTNANÉ (STŘEDNÍ 
GENERACE) 

V postu proběhla setkání nad knihou Kazatel. Jasně daný počet 
setkání a pozdější hodina snad umožňují, aby přišli i ti, kteří chodí do 
zaměstnání, a přece stojí o zastavení se nad Písmem. Účastníci se 

částečně rekrutují z těch, kteří se účastnili alfa kurzů. Od toho je 
odvozen i tvar sejití – dát co největší prostor pro sdílení a společné 
zamýšlení nad biblickým textem. 

Nutno však dodat, že účast na těchto setkáních byla velmi nízká. 
Otázkou zůstává, zda v podobných setkáních pokračovat, když se 
nám nedaří přizvat účastníky především ze střední generace, kterým 

je toto setkání uzpůsobeno. 
 

ČTVRTEK 
BIBLICKÁ HODINA 

V době „polního klidu“ se schází na faře nevelká skupina spíše 
starších sester a bratří. Farář a pastorační pracovnice jsou ochotní 
zájemce svážet. Probírány byly příběhy z knihy Skutků. Účastníci 

také přinášejí různé historické předměty a fotografie, o kterých pak 
společně mluví. Podává se občerstvení a čaj.  
 

MLÁDEŽ 
Mládež se po letech schází samostatně přibližně dvakrát do měsíce 
na faře. Biblický program pro ni připravuje farář. Někdy mládež 

společně jí, pije, griluje, kouká na filmy, vypomáhá se zvučením či 
hraním při bohoslužbách, občas i se zábavními programy. Před létem 

dokonce mládežníci navázali na své předky a hráli v Husově domě 
volejbal. Neformálně se druží (nejen pod pouliční lampou, nejen po 
bohoslužbách) a různě se pod farářovým nátlakem i bez něj zapojuje 

do sborového života.  
S programem a organizací občas vypomáhá nová farářka pro 
mládež. 

Mládež se také účastnila seniorátních a celocírkevních akcí: školek 
mládeže, LESEM, sjezdu, lesní brigády. Spoluvedla letní tábor v 
Pusté Rybné a doprovázela konfirmandy na jejich soustředění v 

Nížkovicích. A její tým vyhrál ekumenický florbalový turnaj v Praze! 
Mládež také pravidelně vyjíždí na bohoslužby Yesle do Brna, na 
jejichž přípravě se podílí Iva Květonová a občas i Ondřej Macek. 
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MODLITEBNÍ CHVÍLE 
Modlitba je velmi intimní záležitost a přeci nás Ježíš, starozákonní 
proroci, novozákonní apoštolové i postavy církevních dějin vybízejí a 

povzbuzují k tomu, abychom se jako sestry a bratři scházeli ke 
společnému chválení i přimlouvání.  
Pokoušíme se k tomu alespoň jednou za měsíc vytvořit příležitost. 

 

PÁTEK 
SETKÁNÍ NAD BIBLÍ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ (CHBN) 
Jednou za čtrnáct dnů se konalo v nosislavské Diakonii ČCE zhruba 

hodinové setkání nad biblickými příběhy (Starý zákon). Kromě 
výkladu zpíváme dvě písně a modlíme se. Po programu pijeme 
společně čaj a povídáme si o různých tématech ze života. 

Setkání připravovali pastorační pracovnice a farář. Ti také klientky 
navštěvovali a doprovázeli je. 
Pro obyvatelky byl nachystán výlet na bezbariérovou rozhlednu v 

Kobylí. Pod ní jsme pak pili burčák a jedli koblihy, navštívili místní 
muzeum a farář si rozrazil čelo při zavírání kufru u auta. 
O prázdninách se opět konalo grilování a zpívání lidových písní, které 

připravili pro klientky a zaměstnankyně CHBN členové sboru. 
Hudební doprovod zajistili tatínek Romana Krišpína (akordeon) a 
Jindřich Klein (zpěv). V adventu byla v CHBN slavnostnější 

pobožnost. 
Snažili jsme se rovněž klientky doprovázet na bohoslužby. 
CHBN byl věnován i výtěžek jarmarku. Pořízeno z něj bylo masážní 

křeslo, které mohou využívat i zájemci z Nosislavi! Farář a pp už 
křeslo otestovali. Je velmi příjemné a člověku se nechce odcházet. 
Křeslo kromě toho, že masíruje i hýždě, má také USB port. Můžete si 

tedy např. na flash disku přinést oblíbenou hudbu či načtenou knihu 
a strávit tak hezký čas v Chráněném bydlení. 

 
DECHOVÁ KAPELA 
Pravidelné zkoušky má jednou za čtrnáct dní v počtu šesti, někdy 

čtyřech a někdy i v osmi. Připravuje se na různá vystoupení nebo 
bohoslužby. Největší událostí byly dubnové zkoušky pod vedením 
církevního kantora Ladislava Moravetze. Byl to víkend plný hudby, 

jenž vyvrcholil doprovázením při nedělních bohoslužbách 
(Quasimodogeniti), ale také společným hraním s dětskou hudební 
skupinou a se zpěváky. Zrovna tak byla skvělá účast v neděli 

Díkůvzdání a při výročí 17. listopadu Pod hradbami. Samozřejmě 
byla hymna a k tomu další čtyři kousky. Kapela nechyběla tradičně 
na Štědrý den při zahájení bohoslužeb a občanům Nosislavi hrála 
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vánoční písničky a koledy. Také během roku troubila na pohřbech. 
Velmi přínosná jsou setkání s ostatními trubači z Consonare. Vladimír 
Lukl se těchto setkání pravidelně zúčastňuje. V roce 2019 to bylo v 

Křížlicích, v Sázavě, na seniorátní neděli ve Vanovicích a v Brně, kde 
byl i Jiří Svoboda. 
 

OSTATNÍ 
EKUMENA 
Ekumenické shromáždění se konalo 27. ledna 2019 v Husově domě. 
Kázal židlochovický římskokatolický kaplan Roman Frič. 

Bohoslužebné texty připravily církve z Indonésie. Za domácí tým 
vedla bohoslužby Iva Květonová. 
6. dubna 2019 z našeho kostela vycházela 2. ekumenická pouť jižní 

Moravou. 
1. září jsme se již tradičně účastnili táboráku na římskokatolické 
faře. A 7. září se navzdory vydatnému dešti konalo ekumenické 

putování a malé setkání na Výhonu, kde školní děti a rodiče dostali 
požehnání do nového roku. 
17. listopadu proběhlo na prostranství Pod hradbami děkovné 

připomenutí událostí roku 1989. Podnět k němu vzešel z našeho 
sboru. Nakonec iniciativu a organizaci převzala obec. S krátkým 
slovem vystoupili oba místní faráři, hrála naše dechová kapela a 

dětská hudební skupina. 
 
SBOROVÝ POBYT 

Od 3. do 5. května se konal sborový pobyt v Prasklicích. Hezky se 
podařilo zapojit zúčastněné rodiny do průběhu celého víkendu. Každý 
dostal nějaký úkol a taky ho spolehlivě splnil. Díky rodině Edesových 

jsme ochutnali nigerijské speciality, vylezli na rozhlednu, seděli u 
táboráku, hráli hry a slavili bohoslužby. Amos přestal hýbat hlavou, 

takže se pobyt neobešel bez výjezdu k lékaři do Kroměříže. Jsme 
vděční, že se k nám přidávají i nečlenové sboru, kterým je mezi námi 
asi hezky. 

 
VODA 
Z Postřelmova do Litovle, 21. – 23. července. 5 dospělých, 14 dětí. Z 

některých dětí jsou už zdatní kormidelníci, jiným se pořád ještě 
nechce moc pádlovat. Několikrát jsme se udělali, byla z toho i nějaká 
odřenina a roztržená sukně. Prohlídli jsme si krásně opravenou 

synagogu v Úsově, ve které se nějakou dobu konávaly bohoslužby 
naší církve. Nepršelo a voda docela tekla. Koupání bylo dosyta, 
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Luboš S. se stihl seznámit s půlkou kempu a Jermík M. byl 
bezproblémovým porcelánkem. 
 

TÁBOR V PUSTÉ RYBNÉ 
Tábor se konal opět na baptistické chalupě od 27. července do 3. 
srpna. Poprvé s novým partnerem, sborem v Krouně. Tedy i mladý 

farář Honza Mikschik, dost nových dětí. Tábor byl ve znamení 
velkého překonávání se, zkoušek v trpělivosti, ruplých nervů i 
vzájemné psychické podpory. Hodně jsme se tím naučili, vedoucí i 

děti. Bylo taky nezvykle hodně stýskání si. 
Slavili jsme troje narozeniny. Ty Matějovy zcela originálně. Dostal od 
nás scénku o výbuchu v Černobylu, což je téma, kterým se poslední 

dobou podrobně zaobírá. A ještě k tomu velmi originální dort, nad 
kterým mu vypadávaly oči z důlků. 
Užili jsme si příběhy o Davidovi, výlet na Milovské Perničky, hry, 

bojovky, lovení pelištejských předkožek, boj proti Goliášovi, Josefovo 
lanové centrum, střelbu z luku, praku i vzduchovky, fotbálek i 
frisbíčko, kytarové trio, koupání, venčení táborového mazlíčka 

Vanilky (Honzovo morče) a hlavně Mileninu výbornou kuchyni 
(získala zvláštní ocenění „palačinková princezna“!!!). 
Nikdo se nezranil ani neztratil, nemuseli jsme na výlet do nemocnice, 

nebyla blitka ani další nemoci. Pár vší ano, odřeninky, zapíchnuté 
klacíky a třísky, bolavá hlavička, ale to k táboru patří. 
 

PARTNERSKÉ SBORY 
Náš sbor má tři partnerské sbory: ve slovenské Reci, v německém 
Gubenu a v nizozemském Hasseltu.  

Z Ichthuskerk, tj. „Rybího kostela“, přijela ve dnech 27. - 29. září 
skupina deseti sester a bratří. Slavili jsme pětadvacet let vzájemných 
kontaktů. V pátek jsme poseděli v Husově domě. Pod vedením vinaře 

z Velkých Němčic Jana Rozka se konala degustace s výkladem a 
sabráží. Víte, že sabráž se dá provést třeba žehličkou? V sobotu po 
pobožnosti jsme jeli na výlet do Znojma (prohlídka podzemí) a v 

podvečer jsme se v Husově domě opět sešli ke společné večeři a 
povídání o životě obou sborů a obou zemí. Kees Jansen nás 
informoval o spojování jejich sboru s jiným. V současnosti se jeden 

měsíc scházejí v jednom kostele a další měsíc v tom druhém. 
Odborník jim zpracovává studii, který kostel pro ně bude vhodnější si 
ponechat a který nabídnout k prodeji. To pro nás byl velmi zajímavý 

podnět. V blízké budoucnosti podobné fúzování čeká i naše sbory. V 
neděli jsme slavili bohoslužby a navzájem si předali dary. Od našeho 

sboru dostali přátelé z Hasseltu artdekor od Lydie Šloufové s 
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motivem ryby. My jsme obdrželi příspěvek na spolupráci s CHBN a 
na opravu fary. 
8. prosince se jedno větší auto vydalo na návštěvu Reci. Účastnili 

jsme se bohoslužeb, povídali o našem životě, vyřídili pozvání a šli na 
oběd. Cestou zpět jsme se ještě zastavili omrknout bratislavský 
hrad. 

 
SPOLUPRÁCE 
Náš sbor dlouhodobě spolupracuje s brněnským střediskem Diakonie 

ČCE, zvláště s Chráněným bydlením v Nosislavi. 
V našich prostorech se schází Mateřské centrum Nosislávek YMCA 
Brno (úterý, čtvrtek, pátek) a skauti (pátek); podle svých možností 

nám pravidelně přispívají na energie. S oběma subjekty se snažíme 
nějak prolínat, potkávat a organizovat společné programy. Skauti se 
například podíleli na doprovodném programu k Noci kostelů. YMCA 

mimo jiné organizuje odpoledne s divadlem na závěr školního roku a 
maminky výrazným dílem přispívají na adventní jarmark. 
 

KONCERTY, HUDEBNÍ DÍLNY, DIVADLA A VÝSTAVA 
14. dubna na Květnou neděli byla v kostele zahájena výstavy Lydie 
Šloufové Biblické motivy v textilní tvorbě, které pak byla ke shlédnutí 

až do poloviny června. Výtvarnice ji do Nosislavi přijela nainstalovat 
a po bohoslužbách i při biblické hodině představila speciální techniku, 
kterou jsou její díla vytvořena. Zavzpomínala také na to, jak se kdysi 

jako mládežnice účastnila opravy kostela. 
23. června se ve spolupráci s YMCA konalo v Husově domě 
představení Divadla Líšeň Sávitrí – stínohra na motivy staroindické 

báje o jedné velké lásce. 
Také 23. června zazpíval v kostele Dětský sbor Židlochovice pod 
vedením sbormistryně Valerie Maťašové. Repertoár zahrnoval 

skladby duchovní i lidové písně, moderní i klasické. 
10. září proběhla v Husově domě bubnovací dílna Jirky Boudy a 
africké rytmy byly slyšet po celé ulici. 

1. prosince před adventním jarmarkem zahrála divadelní společnost 
Drak N´Roses ze Soběslavi (tamní evangelický farář a kurátor) 
představení Zajíc v sedmém nebi.  

 
MIMOŘÁDNÉ AKCE 
Stále trvá prostřednictvím humanitární organizace Adra sponzorování 

studia Dipu Snala z Bangladéše. Komunikaci zajišťuje Vladimír Lukl. 
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26. února se konala dílna věnovaná Parabibli, kterou představoval 
její autor Alexandr Flek. Účastnili se jí i hosté z Hustopečí, Brna a 
zejména mládež. 

V květnu proběhla sbírka šatstva a jiných potřebných věcí pro 
Diakonii Broumov, kterou chystala Jitka Brchaňová. 
24. května byl náš kostel otevřen v rámci akce Noc kostelů. Mrzelo 

nás ovšem, že se druhá nosislavská farnost rozhodla nakonec 
nezapojit. K vidění byla výstava Lydie Šloufové, opravený hodinový 
stroj a vitráž. Bylo možné vystoupit na věž. Občerstvit se. Zahrát si 

se skauty. Zároveň se konaly dva koncerty: hebrejská a židovská 
hudba v podání skupiny Augenblick; křesťanská barokní hudba v 
podání Castello in Aria. 

Konaly se také sousedské kávy. Možnost posedět na lavičkách před 
farou, dát si čaj, kávu, koláč a jen tak si povídat. Účastnili se 
náhodní kolemjdoucí, děti, obyvatelky CHBN a členové sboru. 

Na Velikonoce a Vánoce připravili pastorační pracovnice a farář 
programy pro děti z lesní školky Výhonek, Základní školy Nosislav a 
zaměstnance firmy člena sboru. 

1. prosince jsme pořádali adventní jarmark, jehož výtěžek byl určen 
mj. pro brněnské středisko Diakonie ČCE. 
 

VEŘEJNÁ PREZENTACE 
V roce 2019 jsme vydali tři sborové listy (velikonoční, podzimní, 
vánoční) a jeden mimořádný týkající se financování. Jejich redakci 

zajišťovali: Lenka Dobrovolná, Vladimír Svoboda, Iva Květonová a 
Ondřej Macek. 
Sborové webové stránky naleznete na adrese 

http://nosislav.evangnet.cz. Informují návštěvníky o životě sboru, 
pravidelném programu, plánovaných akcích a mimo další informace 
je zde také možné nahlédnout do sborové fotogalerie. 

Nejaktuálnější zprávy i fotky lze najít na facebooku.  
https://www.facebook.com/EvangelickacirkevvNosislavi/ 
Sbor již po desáté vydal knížku meditací Zastav se na chvíli... Jde o 

12+1 biblických úvah, které připravil pro rok 2020 brněnský farář 
Štěpán Hájek. Knížka je koncipována především jako dárek na 
návštěvy a má 68 stran. Náklad je 2000 ks, z nichž sto si necháváme 

pro vlastní členy, zbytek se během několika týdnů rozběhne po ČCE.  
 
PODÍL SBORU NA ŽIVOTĚ CÍRKVE A SENIORÁTU 

Sbor nežije sám pro sebe, ale je součástí Českobratrské církve 
evangelické, na jejímž životě se podílí. 
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Poslanci konventu byli Vladimír Lukl, Ondřej Macek a Vladimír 
Svoboda. Ondřej Macek byl zvolen jeho předsedou. Vladimír Svoboda 
a Iva Květonová zasedají v seniorátním výboru. V seniorátní 

Jeronymově jednotě jsou aktivní Jiří Svoboda a Luboš Samson. Iva 
Květonová je na poloviční úvazek seniorátní farářkou pro mládež. V 
seniorátním Poradním odboru pro výpomocné kazatele pracuje 

Vladimír Svoboda, Marta Židková a Ondřej Macek. V dozorčí radě 
střediska Diakonie ČCE v Brně zasedali (i jako zástupci sboru): 
Ondřej Macek a Hana Svobodová. Hana Svobodová byla členkou 

dozorčí rady celé Diakonie ČCE. Marta Židková je kaplankou 
Evangelické akademie, ve školských radách EA (ZŠ, SŠ, VOŠ) 
zasedají Olga Židková a Alžběta Macková. V brněnském středisku 

Diakonie ČCE pracuje Lenka Svobodová (jako jeho ředitelka), 
Vlastimila Ryšavá a Jana Tesařová. Marta Židková je členkou 
seniorátního odboru pro práci s dětmi, Iva Květonová a Ilona 

Chrastilová členkami odboru pro práci s mládeží, Lenka Svobodová 
pro diakonickou práci. Ondřej M. je předsedou Komise pro celoživotní 
vzdělávání kazatelů při Synodní radě a Iva Květonová je členkou 

Komise pro vikariát a jáhenskou praxi. 
V povelikonočním týdnu byl v Nosislavi na semináři z katechetiky 
student ETF UK Benjamin Roll. 

 

HOSPODAŘENÍ 
HOSPODAŘENÍ 
V říjnu 2019 staršovstvo vydalo naléhavý sborový list o financích a 3. 

listopadu místokurátor Ondřej Židek seznamoval po bohoslužbách 
zájemce s ekonomickou situací sboru, s tím, jak se bude 
pravděpodobně vyvíjet, a zároveň prezentoval výzvu ke zvýšení 

obětavosti, chceme-li sbor zachovat. 
Rok 2019 jsme skončili v přebytku. To je určitě radostná zpráva a 

povzbuzující zpráva. Je k ní ovšem třeba přidat i tzv. bé. Velkou 
investicí byla oprava střechy, která byla skoro celá pokryta z 
pojistky. Bez střechy byly náklady na život sboru cca 958 tisíc, mezi 

sebou jsme ovšem vybrali (dary, vnitrosborové sbírky, saláry) pouze 
855 tisíc. Přebytek je tedy dán tím, že řadu našich nákladů 
financujeme z grantů, dotací a nájmů, na které ovšem nelze spoléhat 

a při sestavování rozpočtu s nimi počítat. A navíc jsme dostali velký 
dar od Jeronymovy jednoty na opravu kanalizace u Husova domu. 
V roce 2020 zase výrazně poporostou mzdové náklady a i naše 

příspěvky na fungování celé církve. 
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náklady 2019 

Spotřební a kancel. materiál, zboží: tisk 
sborových listů, předplatné církevního tisku, 

nákup Evangelických kalendářů a Na každý den, 
úklidové prostředky, tonery, knížky, 

audiosystém, mikrofony, lavice a stůl do kostela. 

149 956 

Spotřeba energie: elektřina, plyn, voda, stočné 82 965 

Prodané zboží (meditace – sazba a tisk) 21 315 

Běžná údržba (oprava střechy kostela a 
kanalizace v HD, vitráže, kotel na faru, 
maltování koryt střechy HD a fara) 

1 525 511 

Cestovné 18 413 

Prezentace – dary křesť. služby a sbor. 

pohoštění (např. návštěva z Hasseltu, Alfa 
kurzy) 

19 258 

Telekomunikace 6 687 

Placené nájemné 13 080 

Spotřeba ostatních služeb: poštovné, autorská 
vystoupení, přednášející, hudební a jiné dílny, 
kurzy 

68 245 

Mzdové náklady vč. pojištění (alfa kurzy) 10 832 

Daně a poplatky: daň z nemovitostí 448 

Poskytnuté dary: Dipu Snal, Chráněné bydlení, 
Diakonie Broumov, Compaternitas, Filipka (EA) 

80 000 

Odvod repartic seniorátních 19 160 

Odvod repartic celocírkevních 50 090 

Odvod do PF 129 000 

Odvod za pastoračního pracovníka 54 825 

Odpisy 0 

Ostatní náklady: pojistné 7 145 

Daň z příjmu: daň z úroků 1 470 

náklady celkem  2 258 400 

  

příjmy 2019 

Sborové sbírky 149 704 

Dary účelové 205 407 

Dary neúčelové 136 108 

Salár 365 366 

Příjmy z prodeje knížek meditací, nájemné – 

NosiNET, farní byt 

136 306 

Ostatní sbor. příjmy: úroky, pojistka, prodej 
mědi, dar JJ na kanalizaci 

1 386 224 

Dividendy 3 060 

Přijaté příspěvky mezi organizacemi-církevní 
granty 

76 166 

Provozní dotace: granty obec, JMK 95 000 

Výnosy celkem 2 553 341 

Hospodářský výsledek 294 941 
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Granty jsme v roce 2019 získali od JMK na práci s rodinami, od ČCE 
na pořádání tábora, alfa kurzů a lavičky a od obce na opravu vitráže 
nad vchodem kostela. Děkujeme! 

 
K 31. prosinci 2019 sbor neměl žádné neuhrazené závazky, dluhy ani 
půjčky. 

 
SPRÁVA SBOROVÝCH BUDOV 
V březnu se konala brigáda, při které byl uklizen kostel, jeho okolí, 

Husův dům, okolí modlitebny v Přibicích, půda fary. Spíše na 
jednotlivcích bylo pak na podzim nachystání Husova domu. 
V dubnu proběhla příprava na opravu popraskané kanalizace pod 

Husovým domem. Ta byla pak provedena epoxidovou pryskyřicí 
(Bravoliner). Instalatérské práce a napojení odpadu udělali 
Bartuškovi st. a ml. Vladimír Kendík opravil studnu na dvoře HD. 

S pomocí dotace od obce byla restaurována vitráž nad vchodem do 
kostela. Výrobu vitráží prováděla Marta Štanglová ze Střelic u Brna. 
Zasklení zajistil mistr sklenář Rostislav Dohnálek z Moutnic. Veškeré 

přípravné práce dělal Luboš Samson. 
Jiří Svoboda z čísla 1 zajistit finální nátěr brány do farní zahrady. 
Na faru byl pořízen nový plynový kotel. 

Opravena byla střecha na faře a v Husově domě. 
Na konci roku byly brigádnicky za pomoci techniky Oldřicha Vítka 
vyhloubeny sondy kolem kostela pro potřeby statického posouzení 

stavby. 
Úklid sborových prostor koordinuje Milena Luklová. Úklid probíhá 
vesměs dobrovolnicky díky obětavým sestrám. 

Proběhlo také několik jednání, která se týkala zdi, kterou sousedíme 
s novou školkou. Její rekonstrukce se podle pokynů památkářů ujala 
nakonec obec svým nákladem. 

 

ZAMĚSTNANCI 
PASTORAČNÍ PRACOVNICE 

Pracovala ve sboru na poloviční úvazek. Byla téměř u všeho, co se 
během roku dělo. A byla za to hodně vděčná. Také za to, že leccos 
mohla dělat v týmu společně s farářem, spolu s ním leccos 

promýšlet, hodnotit, plánovat. 
Učila pravidelně děti při náboženství, podílela se na přípravě biblické 
hodiny pro dospělé, večerního setkávání v postu, setkání v 

Chráněném bydlení, přípravce pro konfirmandy a setkáních mládeže, 
kurzech Alfa, programech pro školu, lesní školku Výhonek, 
soukromou firmu, soustředění konfirmandů, víkendového sborového 
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pobytu, rodinných bohoslužeb, jarmarku, dětské vánoční hry, letních 
akcí pro děti a rodiny s dětmi atd. Chodila na návštěvy, občas 
kázala, psala dopisy k narozeninám a také grantové žádosti i 

závěrečné zprávy k nim. Prostě dělala všechno možné, co zrovna 
bylo potřeba. 
V některých obdobích byla kvůli druhému polovičnímu úvazku málo 

při bohoslužbách v nosislavském sboru. Někomu se mohlo zdát, že 
už ve sboru nepracuje. Ale opak byl pravdou. V týdnu se ji dalo při 
některých sborových aktivitách potkat téměř vždy. Dva úvazky se 

hůř kloubí. Někdy není zcela jasné, jaká činnost patří do kterého 
zaměstnání. Jsou to přece jen dvě spojené nádoby. 
Ve sboru se víc mluvilo o samofinancování. To se bude týkat i toho, 

že si sbor nebude moci v již velmi blízké budoucnosti jakékoli 
pastorační pracovníky dovolit. Bude s tím také souviset umenšení 
kvantity (nebo kvality) práce, kterou v současné době dělá jeden a 

půl člověka, což si možná ve sboru moc neuvědomujeme. 
 
FARÁŘ 

Psal jsem většinu těch výše uvedených zpráv, takže toto už je jen 
taková osobní douška. 
Podobně jako u Ivy, převažuje v mém ohlížení pocit vděčnosti. 

Zároveň mi dochází, že jsem ve spoustě setkání a vztahů zůstal 
dlužníkem, leccos pokazil, hřivny nespravoval dost dobře. Někdy 
mám strach, že udržuji stav (udržujeme sbor, tak jak jsme na něj 

zvyklí), ale nedokážu probudit k novému; lépe motivovat k co 
nejintenzivnějšímu životu víry.  
Rád jsem na návštěvách. Chtěl bych na nich být častěji a nebýt jen 

návštěvou, ale také někým, komu je možné důvěřovat, kdo podepře, 
otevře důležité otázky. Baví mě vykládat Bibli, chystat si biblické i 
přemýšlet nad textem kázání. Hodně tím objevuji pro sebe a moc 

bych chtěl předat to, že ty staré texty nám opravdu mají i dnes co 
říci. Mrzí mě a hodně trápí, že nás v kostele i v presbyterně spíš 
ubývá. Přišlo mi i proto fajn, že kluci zprovoznili ten přenos 

bohoslužeb. Baví mě se dívat na fotky z prvních „nábožek“, když 
jsem přišel do Nosislavi, a na ta stejná „děcka“, jak dnes po 
bohoslužbách sedí na zídce před kostelem. Alespoň některé z nich. 

Oddychnul jsem si, že to nakonec dobře dopadlo se střechou kostela. 
Rád jsem s Ivou sprejoval nápisy ve Farské a říkám si, že ty 
Masarykovy citáty jsou taková krátká kázání vyslaná do veřejného 

prostoru. Jsem vůbec rád, že s ní mohu spolupracovat, občas něco 
společně vymýšlet, že mě zastoupí a nemusí se tak rušit sborový 

program a také někdy podepře nebo vrátí na cestu. Mrzí mě, že alfa 
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kurzy nejsou úspěšné v tom, že by lidi přiváděly ke Kristu, ale 
nepochybuji o jejich smysluplnosti. A moc děkuji Janě Tesařové, že 
mě k nim i v roce 2019 motivovala. 

Smutno mi bylo při pohřbech. Už doprovázím sestry a bratry, se 
kterými mám leccos odžito. 
Děkuji, že mě staršovstvo podporuje v terapeutickém výcviku. 

Myslím, že mi to přece jen trochu pomáhá v lepším naslouchání. 
Za staršovstvo (a bratra kurátora na prvním místě) jsem vůbec 
hodně vděčný a také za každého z těch „neviditelných“ (a že jich je), 

díky kterým něco ve sboru funguje. 
Přijde mi, že hrozně přibylo byrokracie a formulářů. Štve mě to, 
každá chvíle „zbytečně“ u počítače. Spoustu energie stojí věci kolem 

grantů, ale díky nim jsme zas v našem hospodaření v plusu! 
A ještě o jednom člověku bych tu chtěl něco napsat. Myslím, že si ve 
sboru málokdo uvědomuje, jak velkou práci a neskutečně časově 

náročnou pro nás zadarmo dělá Jirka Květon, který vede naše účty. 
Těžko mu být dost vděční! 
Když chodím do Chráněného bydlení, znovu a znovu mi dochází, jak 

neuvěřitelného příběhu jsme mohli být součástí a že je to velký dar, 
že to dobře dopadlo a dobře funguje. 
Mluvilo se v roce 2019 dost o penězích. Doufám, že dost zřetelně. Na 

jednu stranu mi přijde důležité podtrhnout, že situace se opravdu 
změnila a je jen na nás (na naší nejen finanční obětavosti) a Pánu 
Bohu, jaký bude sbor. A na tu druhou chci říci, že pevně věřím, že 

Ježíšova církev bude dál i v Nosislavi, že máme velkou výhodu i v 
našich pozemských základech, byť hodně toho bude asi jinak, než 
dosud.  

 

ZÁVĚREM 
PODĚKOVÁNÍ 

Děkujeme za pravidelné i nepravidelné služby ve sboru. Rádi bychom 
zde zmínili alespoň některé z těch nejpravidelnějších. A omlouváme 
se za opomenutí, nejsou úmyslná. 

Děkujeme varhaníkům (Marta a Ondřej Židkovi, Aleš Lukl, Hana 
Gottfriedová, Lenka Dobrovolná); děkujeme učitelům nedělní školy 
(Gabriela Březinová, Hana Samsonová, Hana Svobodová, Vlastimila 

Ryšavá, Alžběta Macková, Miloš Dobrovolný, Radka Raflová, Ilona 
Chrastilová, Filip Ryšavý, Jan Ryšavý); děkujeme službě (presbyteři 
a Jitka Brchaňová, Vladimír Vrbas, Bohdan Chrastil, Jaroslav Koláček, 

Pavel Samson, Luboš Hainz); děkujeme zvukařům (Ondřej, Filip, 
Samuel, Česťa a Jan Ryšaví); děkujeme za distribuci církevních 
časopisů Hance Samsonové; děkujeme za přípravu silvestrovského 
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posezení Luboši Samsonovi; děkujeme za prodej ročenek Ladislavu 
Chrastilovi; děkujeme účetnímu Jiřímu Květonovi, pokladní Lence 
Svobodové a jejich pomocníkům (Jitce Brchaňové, Čestmíru 

Ryšavému); děkujeme za úklid Husova domu, kostele, fary: Mileně 
Luklové, Marii Bartuškové st., Anně Samsonové, Janě Krišpínové, 
Vlastě Ryšavé, Pavlovi Dobrovolnému, Haně Svobodové, Alžbětě 

Mackové, Josefovi, Karolíně a Ivě Květonovým; děkujeme 
hospodářům za starost o naše budovy (Roman Krišpín, Luboš 
Samson, Jiří Svoboda); děkujeme Haně Gottfriedové, Martě Židkové, 

Vítu Bébarovi, Jiřímu Svobodovi, Radce Raflové, Alžbětě Mackové za 
nácvik písní a všem příležitostným zpěvákům; děkujeme dětské 
hudební skupině; děkujeme také redakci sborových listů (Lenka 

Dobrovolná, Vladimír Svoboda); děkujeme všem, kteří pomáhají 
chystat všemožná občerstvení a kávu po bohoslužbách a za jejich 
koordinaci a táhnutí Luboši Hainzovi; děkujeme těm, kteří pomáhají 

chystat setkání v diaspoře (Hana Gottfriedová, Pavel Hnilica); 
děkujeme hráčům naší dechové kapely (Vladimír Lukl, Jan Lukl, 
Tomáš Lukl, Ondřej Svoboda, Jan Brchaň, Filip Ryšavý, Jiří a Hynek 

Svobodovi); děkujeme Jitce Brchaňové za koordinaci sbírky pro 
Diakonii Broumov; děkujeme Radce Raflové a Květonovým za pomoc 
s knížkami Zastav se; děkujeme za přípravu tábora Filipu, Ondrovi a 

Jendovi Ryšavým, Ivě Květonové, Barboře Zichové, Zuzce Vítkové, 
Barboře Židkové, za kuchyň Mileně Luklové a dovoz zásob Vladimíru 
Luklovi; děkujeme týmu alfa: Martě Židkové, Ivě Květonové, Janě 

Tesařové, Vlastě Ryšavé.  
Děkujeme všem, kteří sboru pomáhají žít (svými silami, modlitbami, 
radami, kázáními, nápady, finančními příspěvky). Děkujeme Pánu 

Bohu! 
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FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA 
 

kanalizace Husův dům 

 
přespávání v HD 

 
okno bez vitráže 

 
sborový pobyt  
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nová dechová sekce sboru 

 
sousedská káva před farou 

 
dva nejstarší členové  
sboru Václav Pižl  

a Blahoslav Dobrovolný 
spolu s br. farářem 
Ctiradem Novákem. 

Dohromady jim v tu chvíli  
bylo 278 let! 

 
nová jižní střecha kostela 
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Výroční zpráva FS ČCE v Nosislavi za rok 2019, Masarykova 156, 691 
64 Nosislav. Internet http://nosislav.evangnet.cz;  

https://www.facebook.com/EvangelickacirkevvNosislavi/; číslo 
bankovního účtu 2900034096/2010; IČ 48452831; farář Ondřej 
Macek (mobil 739244754, e-mail ondrej.macek@evangnet.cz); 

kurátor Vladimír Lukl (mobil 721866 861, e-mail 
vladimir.lukl@post.cz); pastorační pracovnice Iva Květonová (mobil 
734857003, e-mail kvetonova@gmail.com). Zprávu sestavilo, 11. 

února 2020 schválilo a podává staršovstvo sboru. 


