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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 2018, 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 jednotlivcům 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, střední generace, starší generace, konfirmandi, dětská hudební 

skupina, dechová kapela a učitelé nedělní školy. 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.  
 

                                        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) 
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                                          STATISTICKÉ ÚDAJE O SBORU 
Sbor měl k 31. prosinci 437 členů. Provedli jsme mírnou revizi kartotéky. 

Zaměstnával jednoho faráře na celý úvazek a jednu pastorační pracovnici 

na poloviční úvazek od 1. října.  

Celá řada členů sboru aktivně napomáhá tomu, aby společenství žilo a 

fungovalo. 

V roce 2018 zemřeli čtyři členové sboru (konalo se však šest církevních 

pohřbů). Byly pokřtěny tři malé děti a dva dospívající muži. Kazatel 

vykonal sedmnáct svateb. Čtyři z nich proběhly v našem kostele – jednu 

dokonce doprovodil gubenský pěvecký sbor. 

181 členů v roce 2018 podpořilo sbor finančně (salárem). 

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

podle látky, kterou se probíraly děti v nedělní škole. Chceme tak dávat 

zvláště rodičům, prarodičům a dětem možnost společně o víře mluvit také 

„cestou z kostela“. Na jaře se většinou jednalo o oddíly z evangelia podle 

Matouše. Na to pak navázal seriál věnující se Kázání na hoře, který trval i 

během letních prázdnin. Na podzim přišly na řadu příběhy z knihy Skutků 

apoštolských. 

V adventu zvěstovaly svou hrou děti. Letos se jednalo o klasický vánoční 

příběh. Nacvičovali ji s nimi Iva, Alžběta, Radka a Ondřej. Perníky napekla 

Jarka Ryšavá, děti kromě nich dostaly originální zápisníky vyrobené 

speciálně pro ně a exotické ovoce. 

Podvakrát byla nabídnuta možnost zůstat po shromáždění ke společnému 

obědu. Do přípravy postní polévky se zapojily děti, které v Husově domě 

strávily i noc. S vařením jim pomáhal Luboš Hainz. Na čtvrtou adventní 

neděli jsme měli salátový bufet. 

V minulém roce bylo nedělních a svátečních bohoslužeb 61 za průměrné 

účasti 82. Vysluhována byla jedenáctkrát večeře Páně. 

Nejnavštívenějším shromážděním bývají hudební štědrovečerní 

bohoslužby v kostele; zapojili se do nich nosislavští mužáci, dechová 

kapela a schola pod vedením Marty Židkové a Víta Bébara. 

Kromě Ondřeje Macka a Ivy Květonové posloužili vedením bohoslužeb: 

Alexandra Jacobea, Marta Židková, Vladimír Svoboda, Vlastimila Ryšavá, 

Jiří Svoboda, Jaroslav Vítek, Vladimír Kendík, Marián Šusták a studentky 

ETF UK (Barbara Hrubovská, Mirjam Marková, Irena Benešová). 

I v roce 2018 se konalo čtení pašijí na Zelený čtvrtek, připomínka 

zesnulých na poslední neděli církevního roku a pobožnost k výročí sboru 

31. prosince. 

Sborová oznámení připravoval kurátor Vladimír Lukl ve spolupráci 

s farářem sboru. 
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Radovali jsme se z toho, že se v našich shromážděních objevují hosté. Ale 

také jsme se trápili tím, že řadě lidem docházejí síly k přicházení do 

společných shromáždění. 

Na bohoslužby navazovalo v Husově domě „postání“ u kávy, čaje a koláčů. 

Jsme vděční těm, kteří umožňovali svou pomocí tento prostor a čas. 

Mladší generace by si přála bohoslužby živější, podobnější přátelskému 

rozhovoru. Bylo by dobré, kdybychom o tom společně mluvili, dávali 

kazatelům zpětnou vazbu i se sami zapojovali či navrhovali, jak do 

bohoslužeb vnést více radosti, vtipu a dynamiky. 

Nedaří se nám úsilí o větší ztišení před samotnými bohoslužbami, zejména 

v Husově domě. Dobré je, když kazatel zařazuje časový prostor pro osobní 

modlitby či prostor pro doznění myšlenek v kázání. 

 

HUDEBNÍ DOPROVOD 
Za klaviaturou se střídali Aleš Lukl, Hana Gottfriedová, Marta a Ondřej 

Židkovi. Občas vypomohla také Lenka Dobrovolná z Brna. 

Nosislavský kancionál jsme nahradili na jaře zpěvníky Svítá. Částečně se 

tak chystáme na zavedení Nového evangelického zpěvníku, do kterého 

bude mimo jiné přejata část písní ze Svítá. Na kytaru zpravidla hrál Jiří 

Svoboda, ke kterému se přidávala Radka Raflová.  

Jirka Svoboda dále vytváří z dětí, které se učí hrát na nějaký nástroj, 

hudební skupinu, která s ním občas doprovázela jednu píseň. 

Tyto děti vystoupily také při matinée na konci školního roku a na 4. 

adventní neděli. Nástrojům momentálně poměrně dominují klarinety. 

Zastoupeny jsou však naštěstí i plechy (Hynek S.). Děti hrály rovněž 

babičkám v CHBN, vystupovaly jako předkapela Jardy Svobody a 

Půljablkoně. 

 

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 dvaceti. Děti odcházely 

po třetí společné písni a dělily se do dvou skupin (mladší a starší). 

Cyklus pro školní roky 2017/2018 a 2018/2019 je nazván Dál přece 

nejdeme sami. Jde o čtyřletý tematický soubor poskládaný z příběhů 

Starého a Nového zákona (důraz na mnohohlas evangelia). Probírány 

byly, jak již zmíněno výše, texty z Matouše a Skutků. 

Pravidelná sbírka z nedělní školy putuje do Bangladéše pro adoptovaného 

Dipu Snala. Tato adopce trvá již více než deset let. 

Učitelé se scházejí přibližně pětkrát do roka na faře, kde rekapitulují, co 

bylo, a plánují, co je čeká. Řeší kázeňské i duchovní otázky. 

V přípravě nedělní školy se střídalo devět učitelů. Pověřeni byli na začátku 

nového školního roku. 



 5 

Kromě nedělních setkání byly pro děti a jejich rodiny a přátele připraveny 

výlety do Bořetic a již tradiční silvestrovský na Pálavu, kde jsme potkali 

dokonce dva vlky. 
 

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. 

1. července jsme šli v Přibicích společně na oběd, což je vzácná chvíle i 

v kazatelské stanici spolu více a déle pobýt.  

Členy sboru v diaspoře jsme se snažili podle možností navštěvovat a 

pravidelně je informovat o dění ve sboru prostřednictvím sborových listů. 
 

NEŠPORNÍ POBOŽNOST 
Frekvence nešporních shromáždění v našem sboru se v posledních letech 

snižuje. Klesá také počet účastníků. Konají se zpravidla jednou až dvakrát 

měsíčně v neděli odpoledne v 17 hodin na faře. Jsou připravována 

většinou farářem, a když ten nemůže, odpadají... O prázdninách nešpory 

neprobíhají. 

V rámci nešporů se konaly také tematické přednášky a besedy: 

Buansingovi ze Židlochovic (o životě v Barmě a v České republice), Lenka 

Svobodová a Hana Prchalová (o brněnském středisku Diakonie ČCE a 

fungování CHBN), Katka Rybáriková (o poznávání Afriky a tamním 

křesťanství), Erik Schwarzbach (o změnách klimatu). 

V létě proběhlo promítání filmů v Husově domě. 

                                                                                               
Ú                                                                                  ÚTERÝ          
BIBLICKÉ HODINY PRO DĚTI 
Biblické hodiny pro děti se konaly mimo prázdniny každý týden ve dvou 

skupinách s průměrnou účastí sedmnácti dětí. Od začátku školního roku 

2018/2019 jsou probírány příběhy Starého zákona.  

Farář stále neumí rozlišit dvojčata od Schovanců ani zpívat a při 

nacvičování vánoční hry křičí.  

Nosislavské děti dojíždí na „nábožko“ na všem možném – kola, brusle, 

skateboardy. 

Těší nás, že se setkání účastní, protože je to z nějakého důvodu baví, i 

děti, které nejsou členy sboru. 

V prosinci děti nacvičovaly hru a malovaly si na ni kulisy. 

 

STARŠOVSTVO 
V roce 2018 se uskutečnilo deset řádných schůzí staršovstva a několik 

pracovních porad. 
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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. Od 

října přichází do schůzí 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 25. února 2018. Vedle běžných úkolů předepsaných 

Církevním zřízením se na něm řešila finanční situace sboru a rekapituloval 

rok 2017. 

Většinu práce staršovstva pohltily úkoly spojené s programem, běžným 

provozem sboru, financemi a stavebními akcemi. Proběhlo však také 

několik jednání o opakované volbě stávajícího faráře a jakási probírka 

života sboru během jeho dosavadního působení. Řešili jsme i GDPR. 
 

                                     S                                          STŘEDA      
PŘÍPRAVA KE KONFIRMACI 
Od září 2017 do října 2018 se připravovali ke konfirmaci a křtu Barbora 

Židková, Pavel Dobrovolný a Samuel Ryšavý. 

Jejich zlozvyky: křupání prsty, ukusování nehtů. Oblíbené barvy – Pavel a 

Samuel: modrá, Barbora: hořčicová. Země, ve kterých by chtěli někdy žít: 

Norsko, Švýcarsko, Španělsko. Pro Pavla a Sama je nejoblíbenějším 

místem v Nosislavi fotbalové hřiště. Sam s Barborou se shodnou na tom, 

že nejpříšernějším předmětem ve škole je chemie. Pavel by si dal kuře v 

KFC, Samuel by si dal kuřecí řízek s americkými brambory a Barbora 

špenát. Pavel rád vzpomíná na to, jak dostali psa; Sam zas na to, jak 

vylezl na Olymp; Barbora, jak s dědou spala pod širákem. Všichni tři si 

myslí, že bychom měli víc chránit životní prostředí. 

Konfirmandi měli několik soustředění, poslední proběhlo v září na řkc faře 

v Nížkovicích i se zástupci mládeže. Součástí byla rovněž tematická 

návštěva únikové místnosti v Brně. 

Staršovstvo se s katechumeny setkalo a samo také hovořilo o tom, zda 

konfirmace v současné podobě a ve věku, kdy zpravidla v naší církvi 

probíhá, má smysl. 

Konfirmace a křty se konaly 7. října 2018 a při té příležitosti byla 

zasazena nová lípa před kostelem. 

 

ALFA KURZY 

Od září do listopadu realizoval náš sbor počtvrté alfa kurzy. Tentokrát se 

konaly v Hrušovanech. Při přednáškách se střídali Ondřej Macek, Iva 

Květonová a Marta Židková. Občerstvení povětšinou zajišťovala Hana 

Svobodová, která spolu s Janou Tesařovou vedla i diskuse.  
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Ukázalo se, že je důležité dodržovat samotný koncept „alfa kurzů“ – tedy 

důraz na sdílení více lidí, nikoli na přednášku jednotlivce, na kterého pak 

směřují otázky; že tištěné letáky a plakáty spíše nepřilákají; že klíčové je 

osobní pozvání. Konání kurzu mimo sídlo (a budovy) sboru asi žádný 

zvláštní výsledek nepřineslo, leč stal se přeci navštívitelným i pro ty, kdo 

by možná do Nosislavi nedorazili. 

I dále je třeba hledat způsoby, jak našim agnostickým současníkům 

vyprávět o Bohu. Možná i díky našemu blahobytu nejde o nic snadného... 

 

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

V postu proběhla setkání nad listem Efezským. 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 – farář 

se snažil, aby byl co největší prostor pro sdílení a společné zamýšlení nad 

biblickým textem. 
 

                                                                                ČTVRTEK      
BIBLICKÁ HODINA PRO STARŠÍ GENERACI 
V době „polního klidu“ se schází na faře nevelká skupina spíše starších 

sester a bratří. Někdy přijedou i některé obyvatelky CHBN. Farář a 

pastorační pracovnice jsou ochotní zájemce svážet. První polovinu schůzky 

určuje výklad biblické knihy Ester. Do té druhé přinášejí účastníci různé 

historické předměty, o kterých pak společně mluvíme. Podává se také 

občerstvení.  

 

MLÁDEŽ 
Po delší době, kdy mládež dojížděla většinou na setkání do Brna, podařilo 

se během podzimu i několik čistě nosislavských sejití. Společně jsme jedli, 

pili, dívali se na filmy, vařili, skládali a balili sborové listy, pekli sušenky na 

adventní jarmark... Bohdan kouzlí. Ondřej R. začal hrát na kytaru! 

Skupina mládeže prochází stále dynamickými proměnami: vysokoškoláci v 

Brně začnou být zaměstnáni jinými povinnostmi a sem tam přejde do 

„sdružení“ někdo z konfirmandů. Schází se nás mezi čtyřmi a sedmi. 

S programem a organizací během podzimu vypomohla 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 

hodně tančí. 

 

 

 



 8 

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

hodinové setkání nad biblickými příběhy. 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 Brněnskou přehradu. Jeli jsme 

parníkem, dost foukalo, nikdo se neutopil a pili jsme rum.  

O prázdninách se opět konalo grilování a zpívání lidových písní, které 

připravili pro klientky a zaměstnankyně CHBN členové sboru. Hudební 

doprovod zajistili Milan Hruda (akordeon) a Jindřich Klein (zpěv). 

V adventu byla v CHBN slavnostnější pobožnost. 

CHBN byl věnován i výtěžek jarmarku. Pořízeny by z něj měly být v roce 

2019 motorky k žaluziím, aby je babičky nemusely vytahovat ručně.  

Snažili jsme se rovněž klientky doprovázet na bohoslužby. 

 

DECHOVÁ KAPELA 
Prvořadým úkolem trubačů (dechové kapely) je doprovod písní při 

pohřbech. Díky Bohu to bylo jenom dvakrát. Na svých zkouškách používá 

kapela chorálníky DECH a TUTTI a další notové sešity, převážně ručně 

psané. Ze všech těchto pak připravuje chorály či písně k různým 

příležitostem. V letošním roce to byly např. doprovod při bohoslužbách na 

Svatodušní neděli a při konfirmaci. Nejvíc dala kapele zabrat akce „Cesta 

od pomníku k pomníku“ pořádaná evangelickým sborem a 

římskokatolickou farností při příležitosti 100 let od konce 1. světové války. 

Nazkoušet Československou hymnu ale hlavně staročeský chorál Svatý 

Václave, byla pro kapelu nová zkušenost. Celou akci pak ohraničila 

známými chorály z TUTTI. V březnu přijel na návštěvu kapely Standa 

Jílek, člen Consonare v Olomouci. Častěji vypomáhal Filip Ženatý 

z Veverské Bítýšky. Závěrem adventu troubila kapela klientkám v CHBN 

vánoční písně a koledy. Na Štědrý den zahajovala bohoslužby v kostele a 

tradičně hrála občanům Nosislavi. 

                     O                                                        OSTATNÍ     
EKUMENA 

Ekumenické shromáždění se konalo 21. ledna 2018 v kostele sv. Jakuba. 

Kázal Ondřej Macek na uzdravení Jairovy dcery, bohoslužebné texty 

připravily církve v Karibiku. Ondřej Macek posloužil kázáním i při večerní 

mši v Židlochovicích.  

7. září byl na Výhonu za hojné účasti odhalen nový kříž. Ondřej Macek 

krátce kázal, Pawel Cebula světil, starostové ze Židlochovic, Blučiny a 

Nosislavi mluvili, zpěváci z římskokatolické farnosti zpívali, všichni se 
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modlili. Ondřej Macek dostal kříž před pěti lety od snoubenců Kateřiny 

Janákové a Tomáše Ráboně. Kateřina chtěla mít svatbu na louce u kříže. 

Žádnou takovou však nenašli, a tak Tomáš kříž vyrobil. (Jsou spolu, mají 

dvě děti a tak.) Po pár letech přišla Jana Tesařová ze Židlochovic s 

nápadem, že by bylo hezké, kdyby na Výhonu vzniklo vedle rozhledny i 

nějaké nové duchovní, ekumenické místo. Na jaře 2018 díky dvěma 

Tomášům ze Židlochovic, Šenkyříkovi a Kláštereckému, kteří uvažovali 

stejným směrem a vložili do toho dost sil, nabrala věc směr k realizaci. Jiří 

Svoboda z Nosislavi č. 1, kříž opravil a nechal na své náklady pozinkovat. 

Na zaplacení nákladů na stavební práce padl výtěžek Běhů na Výhon a 

přispěly také obce Židlochovice, Nosislav a Blučina. Kéž by to nebyl jen 

kus plechu, ale podnět, provokace třeba k zastavením, k přemýšlením, k 

tomu dělat něco jinak, k modlitbám, k setkáním. 

Třetí ekumenické setkání se konalo 11. listopadu při výročí skončení 1. 

světové války. Poměrně velký průvod šel od římskokatolického pomníku 

k evangelickému, hrála dechová kapela, na obou místech zaznělo čtení 

z Písma, jeho výklad a společně jsme se modlili. Římskokatolickou farnost 

zastupoval kaplan Roman Frič. Vlajky nesli sokolové, skauti a hasiči. 

Ekumenicky byly pojaty i dvě obecní akce: Farářka Marta Židková 

vykládala Bibli a modlila se 26. května při svěcení nového hasičského auta 

a 28. října při sázení obecní lípy. 

A jeden příspěvek světové ekumeně: V rámci svého putování po ČCE a ČR 

dorazila 27. září do Nosislavi skupina Skotů, Němců, Poláků, Holanďanů, 

Američanů ad. Prohlídli si CHBN, zajímali se o život sboru a okusili 

nosislavské víno i pohostinnost.  

 

SBOROVÝ POBYT 
Od 11. do 13. května se konal sborový pobyt v Huslenkách: pobožnosti, 

výlet, hry, společné večery, sdílení, bohoslužby pod širým nebem, 

spontánní sportování, propojování lidí, kteří se normálně nepotkají. Byly 

buřty, bojovka pro děti s pokladem a také nějaké to kecnutí do bláta. 

Jsme vděční, že se k nám přidávají i nečlenové sboru, kterým je mezi 

námi asi hezky. 

 

BRIGÁDA KUNVALD 

Dva týdny na začátku prázdnin poblíž Kunvaldu v lesích barona Parishe. 

Obžínání, bourání a stavění oplocenek, čištění svodnic, sena a další lesu 

prospěšné práce. Kromě ranního vstávání a práce však taky volejbal, 

výlety, zpívání, koupání v Orlici, spaní na půdě, povídání pod lípou či v 

kuchyni staré hájovny. Tradice těchto brigád sahá do začátku 50. let 

minulého století a trvá nepřetržitě až dodnes. Mladí lidé tehdy jezdívali na 

brigády socialistické práce. Evangelická mládež začala jezdit společně a 

vládl mezi nimi jistě jiný duch než mezi socialistickými úderníky. 
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Z našeho sboru jezdí na Kunvald několik mládežníků. Josef K. byl letos 

poprvé, byť ne na celou dobu. Už teď však ví, že příští rok pojede znovu. 

Ačkoli byl mezi brigádníky nejmladší, oceňoval, že ho ostatní hezky přijali, 

že se lidé mezi sebou nehádali a navzdory různým odlišnostem spolu 

dobře vycházeli. 

 

VODA 

Voda chybí. Ve studnách i v řekách. Rok 2018 byl další v řadě těch 

katastrofických. V termínu 22. – 24. července jsme vsadili proto na 

osvědčené a vypravili se opět za panem Borůvkou na Orlici. Sjížděli jsme 

řeku z Kostelce nad Orlicí do Krňovic. Nikdo se nepřevrhl, obloha byla bez 

mráčku, jen to občas drhlo. Dosyta jsme si užili koupání v řece a jediný 

jez jsme sjížděli donekonečna. Místokurátor mohl hojně projevit svého 

hravého ducha a spolu s dalšími presbytery topil faráře apod. 

 

TÁBOR V PUSTÉ RYBNÉ 

Na skvělém místě, s výbornými lidmi a chutným jídlem se konal od 28. 

července do 4. srpna tábor pro děti nejen z evangelických sborů v Praze 

Dejvicích a Nosislavi. Základnou se stala chalupa brněnských baptistů. 

Týden plný her, dílen, vyprávění, soutěží, nočních bojovek, koupání, výzev 

a odřených kolen. Bylo nám spolu moc dobře, vesele a nevšedně. Iva a 

Matěj dostali hobla; na chirurgii jel Hynek; Jenda s Tomíkem učili chlapce i 

dívky umění vázat kravatu; Bára Z. se nezamilovala, ale nějaké lásky 

přece vznikly; Lenka R. vedla bohoslužby; vedro bylo veliké, naštěstí je 

poblíž rybníček; Filip R. má pořád hezké svaly; Amose a Kubu převlékli za 

holky, ale Vilda vypadala líp; někdo kreslil křídou po stanech; vydávali 

jsme noviny a četli příběh o královně Ester...    

Začátkem prázdnin se konají dva seniorátní dětské běhy v evangelickém 

středisku na Blažkově. Děti z našeho sboru posílily řady táborníků velkou 

měrou. První běh byl našimi dětmi obsazen dokonce z jedné čtvrtiny. 

Velké táborové hry byly zaměřeny na témata „Lidské tělo“ a „Cesta kolem 

světa za 80 dní“. Děti si užily spoustu zábavy, naučily se něco nového, ale 

hlavně poznaly nové kamarády z jiných sborů či úplně odjinud, což je asi 

to nejdůležitější. Děkujeme všem, kteří tábory na Blažkově připravují. 

 

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

a v nizozemském Hasseltu.  

Z Ichthuskerk, tj. „Rybího kostela“ jsme dostali na jaře dvě krátké 

spontánní návštěvy, díky kterým víme o jejich těžkostech s obsazením 

farářského místa. S Recou jsme byli alespoň v písemném kontaktu. 

Z Gubenu ovšem přijely po deseti letech dva plné autobusy. 7. srpna se 

v našem kostele konal jeden z největších koncertů, které asi stavba zažila. 

Osmdesátičlenný sbor s orchestrem z Gubenu dával skladby: Samuela 
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Scheida, Johanna S. Bacha, Dietricha Buxtehude, Wolfganga A. Mozarta, 

Ludwiga van Beethovena, Felixe M. Bartholdyho i dirigenta Hansjürgena 

Vorratha. Navzdory šílenému vedru bylo plno. Došlo i hodně lidí z vesnice, 

což snad svědčí o tom, že jméno Guben je s Nosislaví přece už dost 

spojeno. O Gubenské se starala velká spousta lidí, spali po rodinách, ve 

škole i v Husově domě, jedlo a pilo se na dvoře Husova domu. (Tržbu měl 

i pan Sedlo na zahrádce.) Několik členů sboru je doprovázelo na prohlídku 

Macochy. Dirigent zpocenému sboru sice po koncertu nadával, že zpěváci 

byli leklí, to však byla jen zbytečně kritická poznámka... Koncert se měl 

konat i v Diakonii ČCE v Brumovicích, ale díky opravám a velké nehodě na 

D1 tam Gubenští nemohli dorazit. 

 

SPOLUPRÁCE 
Náš sbor dlouhodobě spolupracuje s brněnským střediskem Diakonie ČCE, 

zvláště s Chráněným bydlením v Nosislavi, o kterém je řeč na více místech 

této zprávy. 

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. 

 

KONCERTY, HUDEBNÍ DÍLNY, DIVADLO A VÝSTAVA 
O největší kulturní události roku 2018 je pojednáno výše, proběhlo jich 

však mnohem více. 

V neděli 25. března se v Husově domě konal postní koncert souboru 

Castello in Aria. Castello in Aria je sdružením hudebníků, kteří se zabývají 

raně barokní hudbou provozovanou na kopie dobových hudebních 

nástrojů. Hrány byly skladby Samuela Capricornusa, Heinricha Schütze a 

Giovanniho F. Sanceze. Páteří souboru jsou manželé Bébarovi, kteří se 

před časem do Nosislavi nastěhovali. Vít Bébar je jeden z mála stavitelů 

cembal v ČR. 

20. dubna měl na dvoře Husova domu koncert Jarda Svoboda. Hrál na 

naše staré harmonium. Předkapelu mu dělaly sborové děti (Hou hou samá 

voda), po koncertu si zahrál ještě s manžely Židkovými a Jirkou 

Svobodou. (Došlo na písně ze Svítá.) Koncert spoluorganizoval Tomáš 

Klášterecký ze Židlochovic. Přijeli lidé z širokého okolí a i domácí publikum 

snad bylo nadšeno. 

29. dubna proběhlo v Husově domě Hudební odpoledne pro malé i velké 

s Jiřím Boudou, který se bubnovat učil až u afrických kmenů. Bubnovali a 

rytmovali děti, jejich rodiče i prarodiče, faráři i důstojní presbyteři. 

10. června 2018 se v kostele uskutečnil večer nejen s varhanami, který 

byl součástí 38. ročníku Brněnského varhanního festivalu. Klasická i 

moderní hudba. Varhany – trubka – hoboj (F. Šmíd – V. Bialas – J. Bělík). 



 12 

Ukázalo se ovšem, že sladit naše varhany s trubkou není možné, takže 

musely vypomoci klávesy z fary.  

Ve spolupráci sboru s YMCA odehrála divadelní společnost Prkno 24. 

června v Husově domě divadelní představení Čert ví na motivy 

stejnojmenné knihy Pavla Čecha. 

2. prosince před adventním jarmarkem vystoupily opět děti (Hovada boží), 

na které navázal koncert Půljablkoně. Žel ne úplně dobře nazvučený. 

V kostele proběhla výstava obrázku Lydie Férové věnovaná životu Martina 

Luthera. 

 

MIMOŘÁDNÉ AKCE 
Stále trvá prostřednictvím humanitární organizace Adra sponzorování 

studia Dipu Snala z Bangladéše. Komunikaci zajišťuje Vladimír Lukl. 

V květnu proběhla sbírka šatstva a jiných potřebných věcí pro Diakonii 

Broumov, kterou chystala Jitka Brchaňová. 

V prosinci a lednu jsme se zapojili do pomoci rodině Bébarovým, kteří 

vyhořeli. Sbírali jsme peníze, prali oblečení, pomáhali s vyklízením domu. 

Bébarovi nám za to mnohokrát děkují. 

Dvakrát jsme jeli na výlet autobusem. 

29. září do Pardubic. Tentokrát to nebyly „dva autobusy plné helvítů“ jako 

před padesáti lety, ale byla s námi Marta Zbořilová, která to tehdy zažila. 

V autobuse jsme se cestou zpět navzájem prohlíželi, jestli někdo z nás má 

šanci se zúčastnit oslavy za dalších padesát let. Milena Luklová, Hana a 

Vladimír Svobodovi vařili celý den v nosislavském stánku svařák a 

prodávali knihu modliteb. Bylo to jedno z nejoblíbenějších zastavení na 

celém náměstí. Do autobusu k nám přisedli sestry a bratři z Nikolčic, 

Hustopečí, Miroslavi a Znojma. Vladimír Lukl troubil při bohoslužbách 

v rámci Consonare, Marta Židková a Ondřej Macek se podíleli na 

programu, během kterého byl představován i náš sbor a jeho projekt 

stavby CHBN. Oslavy byly důstojné a při tom neformální. 

21. října jsme jeli do Ústí nad Labem, kde se v tamním červeném kostele 

konala ordinace nových farářů ČCE, mezi kterými byla i Iva Květonová 

z našeho sboru. Vezli jsme tam občerstvení a víno. Autobus z poloviny 

zaplnili členové Brna II., kde byla Iva na vikariátu. Udělalo jí to radost. 

2. prosince jsme pořádali adventní jarmark, jehož výtěžek byl určen pro 

brněnské středisko Diakonie ČCE. Vynesl sedmdesát tisíc Kč. 

28. května a 18. prosince přišly do kostela a na faru děti z lesní mateřské 

školky Výhonek (Židlochovice). V obou případech byl pro ně nachystán 

biblický program. Za dětmi ve zdejší ZŠ byla pastorační pracovnice a farář 

před Vánoci 12. prosince. 1. a 2. třída si pak přišla prohlédnout kostel (byl 

pro ně v něm připraven kvíz) a Nosislav z věže. 

Před kostelem byla 7. října vysázena lípa ke 100 letům ČSR a ČCE. Sázení 

vedl Josef Haško, sázeli Barbora Židková, Pavel Dobrovolný, Samuel 

Ryšavý, Iva Květonová, Vladimír Lukl a Pavel Fröhlich (starosta). Každý 
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dostal malou konev s tím, že má chodit pravidelně zalévat. Jedná se o 

Lípu srdčitou malolistou (Tilia cordata) – stejný kultivar jako ta již stojící 

(starší sta let). Nový stromek má sedm let. 
 

VEŘEJNÁ PREZENTACE A KNIHY 

V roce 2018 jsme vydali tři sborové listy (velikonoční, podzimní, vánoční). 

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 deváté vydal knížku meditací Zastav se na chvíli... Jde o 12+1 

biblických úvah a modliteb, které připravují kazatelé a kazatelky ČCE 

(letos jsou mezi nimi také Marta Židková, Iva Květonová a Ondřej Macek). 

Knížka je koncipována především jako dárek na návštěvy a má 76 stran. 

Náklad je 2000 ks, z nichž sto si necháváme pro vlastní členy, zbytek se 

během několika týdnů rozběhne po ČCE.  

Kromě meditací jsme letos vydali Vždyť se mnou jsi ty... knihu modliteb. 

Uspořádali Iva Květonová, Ondřej Macek a Lenka Ridzoňová. Sbírka 

modliteb, z nichž některé vyšly právě v předchozích ročnících Zastav se na 

chvíli, je určená spíše k osobním rozhovorům s Bohem. Obsahuje základní 

texty křesťanské víry, modlitby k obdobím církevního roku, ke svátostem 

a především k nejrůznějším situacím života. Kniha je vázaná, má 420 

stran a záložku. Vyšla v nákladu 1300 ks a už je rovněž vyprodaný. 

Členové sboru ji dostávají při životních výročích. 

Jsme rádi, že naše knížky pomáhají, slouží a dělají radost. Nevydáváme je 

kvůli zisku, platíme jen grafiku a tisk, všechno ostatní včetně distribuce 

děláme dobrovolnicky (Iva a Jiří Květonovi, Jana Krišpínová, Ondřej M.); 

korekturu dělala Radka Raflová a Eva Květonová. Vydávání knížek bereme 

jako způsob, jak trochu církvi prospět. 

Dvakrát byl sbor v televizi: 19. května v pořadu Týden v regionech (Brno), 

kapitola Tři minuty z Nosislavi. 7. října v rámci Křesťanského magazínu 

věnovaného stoletému výročí ČCE. 
 

PODÍL SBORU NA ŽIVOTĚ CÍRKVE A SENIORÁTU 

Sbor nežije sám pro sebe, ale je součástí Českobratrské církve 

evangelické, na jejímž životu se podílí. 

Poslanci konventu byli Vladimír Lukl, Ondřej Macek, Vlasta Ryšavá a 

Vladimír Svoboda. Ondřej Macek je jeho předsedou. Vladimír Svoboda byl 

zvolen náhradníkem seniorátního výboru. V seniorátní Jeronymově 

jednotě jsou aktivní Jiří Svoboda a Luboš Samson. Iva Květonová se stala 
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na poloviční úvazek seniorátní farářkou pro mládež. V seniorátním 

Poradním odboru pro ordinované presbytery 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 je členkou dozorčí rady celé Diakonie ČCE. Marta 

Židková je spirituálkou Evangelické akademie, ve školských radách EA 

zasedají Olga Židková a Alžběta Macková. V brněnském středisku Diakonie 

ČCE pracuje Lenka Svobodová (jako jeho ředitelka) a Jana Tesařová. 

Marta Židková je členkou seniorátního odboru pro práci s dětmi, Iva 

Květonová a Ilona Chrastilová členkami odboru pro práci s mládeží. 

Ondřej M. je předsedou Komise pro celoživotní vzdělávání kazatelů při 

Synodní radě. Ondřej M. a Iva K. se podílejí na přípravě katechetických 

pomůcek pro nedělní školy. 

Ondřej M., Květonovi, Židkovi a Luklovi byli na slavnostním shromáždění 

k výročí spojení reformovaných a luterských sborů v ČCE v Praze, 

v Obecním domě, 16. prosince 2018, kde měla Marta Židková pobožnost. 

V povelikonočním týdnu byly v Nosislavi na semináři z katechetiky tři 

studentky ETF UK. 

 

                                                                      HOSPODAŘENÍ      
HOSPODAŘENÍ 
Spolu s celou Českobratrskou církví evangelickou prochází i náš sbor 

nelehkou cestou přechodu na samofinancování. Velmi si vážíme toho, že 

řada členů zvýšila svou obětavost a pomáhá sboru svými prostředky. Od 

roku 2010 se salár v našem sboru skoro zdvojnásobil. Staršovstvo se 

s vybranými penězi snaží nakládat co nejhospodárněji a také vytvářet 

rezervu pro „horší časy“ a především na blížící se generální opravu fary.  

Patříme spíše ke sborům obětavějším, silnějším; zkoušíme pamatovat při 

různých příležitost na potřebné a chudé.  

Někdy ovšem i dost složitě hledáme, kam napřít síly, co je důležité, co 

správné, co opravit, co udržet, co ne. Váháme, odkládáme rozhodnutí, 

modlíme se. Potřebujeme poradit. 

Skoro čtvrtina našich dnešních nákladů padne na údržbu sborových budov 

a platby za energie. Druhá čtvrtina jde na odvody za kazatele a pastorační 

pracovnici. 

125 tisíc odešleme na sbírkách (celocírkevní, Jeronymova jednota, 

mezisborová solidarita sborů atd.) a 91 tisíc na dalších darech (Diakonie 

ČCE, Diakonie Broumov, adopce na dálku, Compaternitas). 

Salár zaplatilo v roce 181 členů sboru. Průměrně tedy 1.780,- Kč. Ve 

skutečnosti ovšem 21 plátců hradí 50% z celkově vybraného saláru. 

Podle rozhodnutí synodu naší církev je už nyní jasné, že v roce 2019 

odvedeme za kazatele, pastorační pracovnici (budeme-li je chtít „mít“) a 

na celocírkevních a seniorátních reparticích přibližně 255 tisíc Kč. V roce 

2022 to bude už 500 tisíc Kč na celocírkevních odvodech.  
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náklady 2018 

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

nákup Evangelických kalendářů a Na každý 

den, EZ, Svítá, úklidové prostředky, tonery, 
knížky, mikrofony, kamna 134 100 

Spotřeba energie: elektřina, plyn, voda, 
stočné 143 974 

Prodané zboží (modlitby a meditace – sazba 
a tisk) 123 099 

Běžná údržba (věžní hodiny, komín, 
průzkum kanalizace HD…) 170 831 

Cestovné 27 028 

Prezentace – dary křesť. služby a sbor. 

pohoštění 2 469 

Telekomunikace 5 189 

Spotřeba ostatních služeb: poštovné, 

autorská vystoupení, přednášející, hudební a 
jiné dílny, kurzy PCA 71 318 

Mzdové náklady vč. pojištění (alfa kurzy) 17 996 

Daně a poplatky: daň z nemovitostí 962 

Poskytnuté dary: Dipu Snal, Chráněné 
bydlení, Diakonie Broumov, Compaternitas 91 300 

Odvod repartic seniorátních 14 530 

Odvod repartic celocírkevních 38 690 

Odvod do PF 108 300 

Odvod za pastoračního pracovníka 627 

Odpisy 0 

Ostatní náklady: pojistné 7 265 

Daň z příjmu: daň z úroků 533 

náklady celkem  973 791 

  

příjmy 2018 

Sborové sbírky 137 520 

Dary tuzemské (členové sboru, Moraveč, 
GISIT, NF VTŘ) 136 932 

Salár 399 997 

Příjmy z prodeje meditací a knihy, nájemné 

– NosiNET, farní byt 244 426 

Ostatní sbor. příjmy: dividendy, úroky 7 015 

Provozní dotace: granty obec, JMK  100 000 

Přijaté příspěvky mezi organizacemi-církevní 

granty 43 577 

Výnosy celkem 1 069 467 

Hospodářský výsledek 95 676 
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Granty jsme v roce 2018 získali od JMK na práci s rodinami, od ČCE na 

pořádání tábora a alfa kurzů, od NF VTR na vydání knihy modliteb a od 

obce na opravu věžních hodin. 

 

K 31. prosinci 2018 sbor neměl žádné neuhrazené závazky, dluhy ani 

půjčky. 

 

SPRÁVA SBOROVÝCH BUDOV 
7. dubna se konala brigáda, při které byl uklizen kostel, jeho okolí, Husův 

dům, dřevník a upraven nájezd do zahrady fary. Přišlo asi třicet lidí. 

Ostatní brigády byly spíše o jednotlivcích (chystání Husova domu na zimní 

sezónu ad.). 

Koordinace úklidu sborových prostor se ujala Milena Luklová. Úklid probíhá 

vesměs dobrovolnicky. 

Firma Vladimíra Kocourka z Křenovic provedla generální opravu hodin ve 

věži. Roman Krišpín zhotovil kryt na závaží. O údržbu hodin se dále stará 

Zdeněk Dobrovolný. Po dobu generální opravy byl na věži provizorně 

osazen náhradní elektronický hodinový stroj, takže občané Nosislavi 

absenci stroje ani nezaznamenali. Stávající stroj byl doplněn zpřesňujícím 

elektrickým mechanismem. 

Jiří Svoboda z čísla 1 opravil bránu do farní zahrady. Materiál i práci sboru 

věnoval. Mackovi ji provizorně natřeli. 

Na faře byl obnoven komín a pořízena krbová kamna do farářského bytu. 

Fara má tedy alternativní vytápění pro jarní a podzimní měsíce i pro 

případ výpadků elektřiny či plynu. A je to romantické... 

Do Husova domu byly pořízeny popelnice na třídění odpadu. 

Jednáno bylo s firmou kvůli opravě potrubí pod Husovým domem. 

 

               Z                                                    ZAMĚSTNANCI 
PASTORAČNÍ PRACOVNICE 
Od 1. října 2018 je pastorační pracovnicí na poloviční úvazek opět Iva 

Květonová.  

„Těšila se na to. Chystá různé sborové programy, na kterých se střídá 

s farářem, navštěvuje lidi v Nosislavi i v diaspoře, organizuje, balí knihy, 

píše různé zprávy, vyplňuje formuláře, dává fotky na web a občas i na fb, 

někdy káže. 

Jsem ráda za spolupráci s farářem, za možnost s ním věci promýšlet víc 

do hloubky a hodnotit je, za sdílení, za nápady, povzbuzení, motivaci, 

podněty, literaturu. Je to moc fajn. Taky děkuju za zpětné vazby od lidí, 

když řeknou, že se jim něco líbilo, případně nelíbilo, za podněty, 

myšlenky, úsměvy. 

Jsem vděčná za schůzky mládeže, za Ondrovu hru na kytaru, Bohdanova 

karetní kouzla, Filipovy sušenky, mořskou řasu a barevné ponožky, Bářinu 

spokojenost ze školky, Josefův dobrý zápis na lesní brigádě a tak vůbec, 
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Samovy příchody a úsměvy, Ilončinu spolehlivost a odvahu jít do SOMu, 

Pavlovo odhodlávání se. 

Děkuju moc za podporu při ordinaci, ať přímo v Ústí, nebo jinde a jinak.“ 

 

FARÁŘ 
Od podzimu 2009 je farářem sboru Ondřej Macek. Podílel se na přípravě 

bohoslužeb a většiny programů. Konal pohřby, svatby (katecheze 

snoubenců), křty (katecheze rodičů), konfirmoval, chodil na návštěvy, 

úředničil ad. Druhým rokem se účastnil čtyřletého terapeutického výcviku. 

„Rok bez pastorační pracovnice pro mě byl docela těžký. Přemýšlel jsem 

díky tomu dost o svém farářování. Vlastně pořád hledám nějakou definici, 

zadání, co je skutečnou náplní práce, co je málo, co dostatečné. 

Leccos se dá za cenu různých redukcí postíhat, ale mě moc netěší, když 

nemám dost času na přípravu, modlitby, čtení, návštěvy a jen poskakuji z 

jedné akce/programu na druhou. Tvořit společně mě naplňuje mnohem víc 

a přijde mi dobré (i pro sbor), když se můžeme s Ivou doplňovat. 

Také mi šlo hlavou, že asi moc neumím povzbuzovat ke spolupráci vás 

členy sboru. 

Na podzim mi v nakladatelství Mlýn vyšla knížka Věty křesťanské víry. Psal 

jsem ji vlastně celou tu dobu, co jsem v Nosislavi. Měla by to být jakási 

pomůcka pro ty, kdo se chystají ke křtu. Úplně na začátku mého zdejšího 

působení za mnou přišla paní/slečna, která se měla vdát do vzdálené 

ciziny a chtěla být před tím rychle pokřtěna. Musel jsem jí vysvětlit, že to 

úplně v chvatu nejde, i když upřímně věřící určitě byla. Hledal jsem tehdy 

knížku, kterou bych jí mohl dát do ruky jako jakousi stručnou a při tom do 

nějaké míry komplexní příručku o tom, co to je křesťanská víra. Žádnou 

takovou jsem nenašel. Vždycky to byl sloupeček publikací. Tak jsem ji 

zkusil napsat. Ale vlastně se v ní do značné míry odráží leccos z toho, co 

jsem tu v uplynulých letech zažíval. 

V létě 2019 to bude deset let, na které jste mě 2. srpna 2009 zvolili. 

Jsem rád, že mi na jaře staršovstvo řeklo, že mě tu dál chce. Vážím si 

toho velmi. Jsme tu rádi. Naše děti tu rostou skoro všechny prakticky od 

narození. Nevím, jak normálně nepateticky vyjádřit, že se mi nosislavký 

sbor a lidé v něm, a další, které jsem díky svému zdejšímu farářování 

potkal, zadřeli pod kůži a hodně mě proměnili. Jsem za to vděčný. Udělal 

jsem tu i dost chyb, ublížil a určitě je i ze mě v leckterých nějaká únava, 

zranění. 

K farářování patří měnění míst. Jako něco, co je zdravé pro sbory i faráře 

a farářky. Je poctivé říci, že pokud mě zvolíte, že pravděpodobně během 

toho dalšího funkčního období odejdu. Ačkoliv se nám bude odcházet 

velmi těžko. 
Moc vám děkuji za sebe a za naši rodinu, za to, jak s námi jste, jak mě i 

nás podporujete a snášíte.“ 
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                      Z                                                       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 Svobodová, Vlastimila Ryšavá, Alžběta 

Macková, Miloš Dobrovolný, Radka Raflová, Ilona Chrastilová, Filip 

Ryšavý, Jan Ryšavý); děkujeme službě (presbyteři a Jitka Brchaňová, 

Vladimír Vrbas, Vladimír Kendík, Jaroslav Koláček, Pavel Samson, Luboš 

Hainz); děkujeme zvukařům (Ondřej, Filip, Samuel, Česťa a Jan Ryšaví); 

děkujeme za distribuci církevních časopisů Hance Samsonové; děkujeme 

za prodej ročenek Ladislavu Chrastilovi; děkujeme účetnímu Jiřímu 

Květonovi, pokladní Lence Svobodové a jejich pomocníkům (Jitce 

Brchaňové, Čestmíru Ryšavému); děkujeme za dlouholetou kostelnickou 

službu a za úklid v kostele manželům Evě a Jindřichovi Kleinovým; 

děkujeme za úklid Husova domu, kostele, fary: Mileně Luklové, oběma 

Mariím Bartuškovým, Anně Samsonové, Radce Raflové, Janě Krišpínové, 

Vlastě Ryšavé, Pavlovi Dobrovolnému, Haně Svobodové, Josefovi a Ivě 

Květonovým; děkujeme hospodářům za starost o naše budovy (Roman 

Krišpín, Luboš Samson, Jiří Svoboda); děkujeme Haně Gottfriedové, Martě 

Židkové, Lence Dobrovolné, Jiřímu Svobodovi, Radce Raflové, Alžbětě 

Mackové za nácvik písní a všem příležitostným zpěvákům; děkujeme 

dětem z kapely; 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 za starost o 

hodiny na věži Zdeňkovi Dobrovolnému; děkujeme Vladimíru Svobodovi 

za přivádění a přivážení babiček z CHBN; děkujeme Jitce Brchaňové za 

koordinaci sbírky pro Diakonii Broumov; děkujeme Radce Raflové, Janě 

Krišpínové a Květonovým za pomoc s knížkami Zastav se a Vždyť se mnou 

jsi ty; děkujeme za přípravu tábora Filipu a Jendovi Ryšavým, Jiřímu 

Luklovi, Ivě Květonové; děkujeme týmu alfa: Martě Židkové, Ivě 

Květonové, Janě Tesařové, Haně a Vladimíru Svobodovým, Evě a Pavlovi 

Kadlecovým, Gábině Březinové.  

Děkujeme všem, kteří sboru pomáhají žít (svými silami, modlitbami, 

radami, kázáními, nápady, finančními příspěvky). Děkujeme Pánu Bohu! 
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cesta na nábožko 

 
po mládeži 

 
konfirmandi 

 
kapela o Letnicích 
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Marta Rambousková 

 
stánek na oslavách  

v Pardubicích 

 
po biblické hodině  

pro starší generaci 

 
odvoz kříže  

na pozinkování 

Jiří Svoboda (č. 1) 

Luboš Samson (č. 98) 

 
 
Výroční zpráva FS ČCE v Nosislavi za rok 2018, 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, 15. ledna 2019 schválilo a podává staršovstvo 
sboru. 


