VÝROČNÍ ZPRÁVA
FARNÍHO SBORU
ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ
V NOSISLAVI
ZA ROK 2017

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 2017, 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. Patří tedy mezi nejstarší protestantské sbory na
území České republiky. 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 určenou křesťanskou víru, lásku a naději, aby
lidé byli inspirováni k přijetí křtu, k prohlubování duchovního života a ke
službě v církvi i ve společnosti.
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, pěvecký sbor,
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 520 členů.
Zaměstnával jednoho faráře na celý úvazek a jednu pastorační pracovnici
na poloviční úvazek do 30. září.
Celá řada členů sboru aktivně napomáhá tomu, aby společenství žilo a
fungovalo. Je ovšem také mnoho těch, kteří žel ruce k dílu příliš
nepřikládají.
V roce 2017 zemřelo pět členů sboru (konalo se však jedenáct církevních
pohřbů). Byly pokřtěny tři malé děti a jedna dospělá žena. Kazatel vykonal
patnáct svateb. Čtyři z nich proběhly v našem kostele.
181 členů v roce 2017 podpořilo sbor finančně (salárem).

NEDĚLE

N
BOHOSLUŽBY

Biblické texty, které jsou základem pro kázání, byly většinou odvozovány
podle látky, kterou se zabývaly děti v nedělní škole. Chceme tak dávat
zvláště rodičům, prarodičům a dětem možnost společně o víře mluvit i
cestou z kostela. Do velkých prázdnin byl probírán Starý zákon – příběhy
o Eliášovi, Elíšovi a prorocích. V létě kázal Ondřej Macek na žalmy. A na
podzim přišly na řadu příběhy z evangelia podle Marka.
Svou službou se zapojují presbyteři a další členové. Moc se nám ovšem
nedaří je povzbuzovat k přípravě modliteb nebo ke čtení z Písma.
V adventu zvěstovaly svou hrou děti. Letos měla název „Jak se Martin
Luther přestal bát“.
Podvakrát byla nabídnuta možnost zůstat po shromáždění ke společnému
obědu. Do přípravy postní polévky se zapojily děti, které v Husově domě
strávily i noc...
V minulém roce bylo nedělních a svátečních bohoslužeb 57 za průměrné
účasti 87. Vysluhována byla patnáctkrát večeře Páně.
Kromě faráře sboru a pastorační pracovnice posloužili vedením
bohoslužeb: Alexandra Jacobea, Marta Židková, Vladimír Svoboda,
Vlastimila Ryšavá, Petr Hudec, Jana Hofmanová a Radka Včelná.
V roce 2017 se poprvé konalo čtení pašijí na Zelený čtvrtek. Velkému
zájmu se těšily bohoslužby odpoledne na Štědrý den, při kterých zpívá
schola, nosislavští mužáci a hraje dechová kapela.
Sborová oznámení připravoval kurátor Vladimír Lukl ve spolupráci
s farářem sboru.
Radovali jsme se z nových tváří i 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.
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HUDEBNÍ DOPROVOD

Za klaviaturou se střídali Aleš Lukl, Hana Gottfriedová, Marta a Ondřej
Židkovi. V létě vypomohla rovněž Lenka Dobrovolná.
Skoro při všech bohoslužbách hrál píseň z Nosislavského kancionálu na
kytaru Jiří Svoboda, ke kterému se přidávala Radka Raflová. Jirka
Svoboda vytvořil z dětí, které se učí hrát na nějaký nástroj, hudební
skupinu, která s ním často doprovázela jednu či dvě písně.
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 2016/2017 a 2017/2018 je nazván Dál přece
nejdeme sami. Jde o čtyřletý tematický soubor poskládaný z příběhů
Starého a Nového zákona (důraz na mnohohlas evangelia).
Pravidelná sbírka z nedělní školy putuje do Bangladéše pro adoptovaného
Dipu Snala.
Učitelé se pravidelně scházejí čtyřikrát do roka na faře, kde rekapitulují,
co bylo, a plánují, co je čeká.
V přípravě nedělní školy se střídalo deset učitelů. Pověřeni byli na začátku
nového školního roku.
Kromě nedělních setkání byly pro děti a jejich rodiny a přátele připraveny
výlety na Kamenný vrch a 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 do deseti lidí.
2. srpna jsme šli v Přibicích společně na oběd, což je vzácná chvíle i
v kazatelské stanici spolu pobýt.
Členy sboru v diaspoře jsme se snažili podle možností navštěvovat a
pravidelně je informovat o dění ve sboru prostřednictvím sborových listů.
NEŠPORNÍ POBOŽNOST

Nešporní shromáždění v našem sboru se konala v neděli odpoledne v 17
hodin na faře. Byla připravována většinou farářem, v době jeho
nepřítomnosti presbytery. Základem pro meditace byly v roce 2017
především perikopy předepsané ekumenickým lekcionářem a jednotlivé
části modlitby Páně.
O prázdninách nešpory neprobíhaly.
V rámci nešporů se konaly také tematické přednášky a besedy: Václav
Stávek (o manželství a vztazích), Jan Zámečník (o Albertu Schweitzerovi),
Marta Židková (o cestě do Izraele).
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5. listopadu proběhlo sborové odpoledne věnované pětistému výročí
začátku světové reformace. Ondřej Macek měl povídání pro děti a pro
dospělé. Promítal se životopisný film o Martinu Lutherovi a také byla
připravena speciální večeře.

Ú

ÚTERÝ

BIBLICKÉ HODINY PRO DĚTI

Biblické hodiny pro děti se konaly mimo prázdniny každý týden ve dvou
skupinách s průměrnou účastí sedmnácti dětí. Probíráno bylo desatero,
modlitba Páně a vyznání víry; od začátku školního roku 2017/2018
příběhy vztahující se k církevnímu roku. V přípravě se střídali farář sboru a
pastorační pracovnice.
Děti spolu před Vánoci s Jiřím Svobodou, Lubošem Samsonem a Ivou
Květonovou navštívily několik starších členů sboru a obyvatelky
nosislavské Diakonie a zahrály jimi několik koled.
STARŠOVSTVO

V roce 2017 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.
Staršovstvo delegovalo své zástupce na seniorátní zasedání Jeronymovy
jednoty a na konvent.
Dle církevních řádů svolalo staršovstvo výroční sborové shromáždění,
které se konalo 26. března 2017. Vedle běžných úkolů předepsaných
Církevním zřízením se na něm řešila finanční situace sboru a rekapituloval
rok 2016.
Většinu práce staršovstva pohltily úkoly spojené s programem, běžným
provozem sboru, financemi a stavebními akcemi.
21. listopadu proběhla vizitace Seniorátního výboru. Členy vizitační
komise byli konsenior Filip Keller a seniorátní kurátor Miroslav Maňák.
Vizitace skončila s tímto závěrem: „Komise konstatuje, že sbor v Nosislavi
je živým sborem, ve kterém se pravidelně koná řada aktivit.“
SBOROVÝ ZPĚV

Zpěváci sloužili do léta zejména při pohřbech. Pro setrvalý pokles zájmu o
tuto formu setkávání a službu nakonec došlo k ukončení pravidelných
schůzek. Velmi děkujeme Haně Gottfriedové a všem do posledka věrným
zpěvákům.
Zároveň však při přípravě Noci kostelů došlo k propojení našich a
římskokatolický pěveckých těles a společnému nacvičování písní.
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Dohromady pak zpívali evangelíci a katolíci i na svatbě Michaely a Zdeňka
Nevrklových a na sklonku roku v kulturním domě.
Z této praktické a vzájemně podpůrné ekumeny máme velkou radost a
těšíme se, že to třeba bude i další nový krok ve vzájemných vztazích.
Někteří zpěváci ze sboru se zúčastnili seniorátního sboropění. Je to dobrá
počínající aktivita kolem sborového zpěvu i pro sbory, kde jsou jen
osamělí zpěváci.

STŘEDA

S
PŘÍPRAVA KE KONFIRMACI

Bohdan Chrastil, Josef Květon a Barbora Šoberová (Nikolčice) rok a půl
získávali základní znalosti o Bibli, Apoštolském vyznání víry, desateru,
modlitbě Páně, křtu, večeři Páně, zpovědi, bohoslužbách, církevním roce a
dějinách sboru; učili se přemýšlet o víře i objevovali širší církev.
Společně byli na soustředění v Rovečném.
Barča po prázdninách nastoupila na gymnasium v Brně. Byla nejlepší v
lístečcích a také měla nejlépe podtrhaný katechismus. Na nábožku i na
přípravě chtěla vždycky kokyno za to, že byla hodná. V drsnosti i smíchu
chlapcům stačila, ale také je zvládala umravňovat a být za tu rozumnou.
Bohdan chodí na židlochovické gymnasium, je expertem na karetní triky,
poslouchá Rammsteiny. Je vtipný a umí se vymluvit z každé otázky. Těší
ho, když druhé rozesměje.
Josef chodí na židlochovickou základku, je judista, hospodář, bratr tří
sester, adrenalinový zážitek pro svého tatínka. Už byl na školce BS a
mnoho tam toho nenaspal. Dostal první kravatu.
Konfirmace se konala 18. června 2017 a proběhla společně s nikolčickým
sborem. Kromě našeho faráře připravovala bohoslužby také jáhenka
Kateřina Rybáriková.
Od září se připravují ke konfirmaci a křtu Barbora Židková, Pavel
Dobrovolný a Samuel Ryšavý.
BIBLICKÁ HODINA PRO PRACUJÍCÍ

(STŘEDNÍ GENERACI)

Na jaře se poprvé konala postní biblická hodina (Hovory o víře pro
zaměstnané). V šesti setkáních bylo probíráno Kázání na hoře (Mt 5-7).
Od podzimu se dvakrát do měsíce koná biblická hodiny určená těm, kdo
chodí do práce. Zatím jde o setkání šesti sedmi lidí, kteří společně čtou a
rozebírají biblické příběhy, které se týkají například smrti a pohřbů,
Ježíšova druhého příchodu aj.

ČTVRTEK
BIBLICKÁ HODINA PRO STARŠÍ GENERACI

Na biblických hodinách jsme četli evangelium podle Jana a od podzimu
biblické příběhy se zaměřením na církevní rok.
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Protože skladbou účastníků se biblická hodina do značné míry překrývala
se setkáním starší generace, rozhodli jsme se tato dvě sejití spojit. Druhý
program tvoří rozhovory například o domácích zvířatech.
Podává se také občerstvení.
Pravidelně jsou přiváženy obyvatelky Chráněného bydlení.
MLÁDEŽ

Mládež tvořili tři Ryšaví, dva Chrastilovi a jeden Květon. Scházeli se
pravidelně jedenkrát za čtrnáct dní v Brně v Blahoslavově domě spolu se
zdejšími mládežníky. Někdy jsou Nosislavští i ve většině. Programy
připravovali většinou kazatelé. Týkaly se křesťanských životních hodnot
nebo reagovaly na otázky mládežníků. Diskutujeme, zpíváme, hrajeme
hry (zejména ping-pong) a občas vyrazíme za kulturou (kino) nebo na
kebab. Mládež se také účastnila seniorátních a celocírkevních akcí: školek
mládeže, LESEM, sjezdu, lesní brigády.

SETKÁNÍ NAD BIBLÍ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

(CHBN)

PÁTEK

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 i v nemocnicích. Farář vykonal rozloučení
s jednou z nich.
Pro obyvatelky byly nachystány rovněž dva výlety: do Dolních Kounic
(klášter, synagoga, cukrárna) a do Čejkovic (výrobna čajů a cukrárna).
O prázdninách se 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).
CHBN byl věnován i výtěžek jarmarku.
Snažili jsme se rovněž klientky doprovázet na bohoslužby.
KURZ ALFA

Jeden z členů sboru požádal kazatele, aby v jeho firmě uskutečnil kurz
Alfa – deset seznamujících setkání o křesťanství. Protože Ondřej Macek
nechtěl přijít o možnost nechat se konfrontovat s otázkami lidí, kteří
nejsou členy církve, nabídku přijal. V České republice je to poprvé, kdy se
Alfa koná ve firmě. V zahraničí je to běžné. I firemní Alfa začíná
společným jídlem. Místo večeře jde o oběd, následuje přednáška a
diskuse. Setkání se účastnilo průměrně asi osmnáct lidí. Oproti
předchozím alfám, které se konaly na faře, tentokrát farář dochází na
pracoviště účastníků. Oni jsou tedy doma a on hostem. Rozdíl byl možná i
v tom, že lidé ve firmě jsou přirozeně dravější. To se projevilo zvláště v
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jejich otázkách – byly cílenější a tvrdší. Nenaplnila se obava, že lidé na
kurz přijdou, aby si u „šéfa udělali očko“. Staršovstvo vnímalo tuto akci
jako formu misie.
DECHOVÁ KAPELA

Rok 2017 byl pro dechovou kapelu velice pestrý. Má za sebou i hezké
vzpomínky na setkání s trubači z Boskovic, Brna a Proseče, kdy společně
strávili poslední víkend v květnu. V sobotu připravovali skladby a písničky
pro nedělní seniorátní „Souznění“. Další příprava skladeb byla pro Noc
kostelů. Přednášku faráře Ondřeje Macka o Martinovi Lutherovi prokládala
právě Lutherovými písněmi. Krásnou tečkou prvního pololetí byla
pětihodinová zkouška s posezením v Husově domě. Vladimír Lukl ze
seminářů o.s. (nyní spolek) Consonare přináší nové impulsy a skladby,
kterými jsou prokládány páteční zkoušky, na které zve i další zájemce o
hru na žestě. Prvořadou službou je doprovod písní při pohřbech. Kapela
zahrála také klientkám v Chráněném bydlení. Závěr adventního času byl
ve znamení preludia při štědrovečerní bohoslužbě v kostele a následnému
putování dům od domu a zvěstování radostného času narození Ježíše
občanům Nosislavi.

O
NOC KOSTELŮ 9. ČERVNA

OSTATNÍ

Noc kostelů proběhla v roce 2017 i v evangelickém a římskokatolickém
kostele v Nosislavi. V našem byl pro návštěvníky připraven bohatý
program, který zahájilo loutkové divadlo nejen pro děti Já to jsem
autorským představením Eliščiny pohádky. Po divadle následovala
interaktivní přednáška věnovaná reformátoru Martinu Lutherovi.
Přednáška byla prokládána skladbami duchovních písní v podání místních
trubačů. Během programu bylo možné shlédnout výstavu výtvarnice
Doroty Zlatohlávkové, především její velkoformátová plátna. Část obrazů
byla věnována problematice zahalování muslimských žen a jeho vnímání
evropskou společností. Pro děti byla v prostorách kostela připravena hra
na téma podobenství v evangeliích. Soutěžící byli oceněni sladkými a
věcnými dary. Návštěvníci si také mohli prohlédnout prezentaci a výrobky
obyvatelek Chráněného bydlení v Nosislavi (střediska Diakonie ČCE v
Brně). Zároveň pro ně bylo nachystáno občerstvení a prostor k
rozhovorům a případnému sdílení zážitků.
Jako památku si bylo možné odnést stručné informativní publikace o
Martinu Lutherovi, základní texty křesťanské víry a také přání a pohlednice
kostela, které bylo možné zaslat jako pozdrav z probíhající akce.
Návštěvníkům byla také zpřístupněna věž kostela.
Díky pestré nabídce programu se podařilo na akci přilákat značný počet
návštěvníků a nabídnout jim hezký a nevšední zážitek během červnové
noci. Zároveň to nebyl pouze kulturní program, ale předně otevřené
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chrámové dveře a možnost zcela nezávazně vejít, prohlédnout si,
popovídat a zase odejít. Takovou možnost člověk běžně nemá. Kostel se
otevírá sice každou neděli k bohoslužbám a často alespoň částečně během
letního období, přesto mívají lidé obavy vejít. Noc kostelů je proto
významnou příležitostí tyto bariéry stírat, otevřít prostor lidem bez
vyznání i lidem vyznání jiného. Velmi cenným přínosem, který pro
Nosislav Noc kostelů má, je ekumeničnost celé akce. Noc kostelů byla
plánována společně se zástupci obou farností a zároveň tak, aby se
programy v obou kostelích vzájemně nepřekrývaly a návštěvníci mohli
postupně navštívit oba kostely a programy v nich.
EKUMENA

Ekumenické shromáždění se konalo 29. ledna 2017 v Husově domě.
Kázáním posloužil římskokatolický kněz Pawel Cebula ze Židlochovic. Po
bohoslužbách následovalo občerstvení a beseda s Lucií Endlicherovou z
křesťanského rádia TWR. Ondřej Macek posloužil kázáním při večerní mši
v Židlochovicích.
Na jaře jsme přispěli částkou 10.000,- Kč římskokatolické farnosti na
opravdu hradeb kolem kostela sv. Jakuba.
V září jsme se účastnili táboráku římskokatolické farnosti.
V roce 2017 proběhla v našem kostele svatba, při které kázal evangelický
farář a oddával římskokatolický kněz.
SBOROVÝ POBYT

Od 12. do 14. května se konal sborový pobyt na římskokatolické faře
v Prasklicích: pobožnosti, výlet do Kroměříže, hry, společné večery,
sídlení, bohoslužby pod širým nebem na poutním místě Křéby, spontánní
sportování, jeden úraz na kole (cestou zpět), ochutnávka místního piva,
propojování lidí, kteří se normálně nepotkají, divadelní hra Miloše
Dobrovolného.
VODA

Pršelo a blejskalo se deset hodin. Naštěstí jen během noci. Naštěstí.
Protože vody je v posledních letech zoufale málo a řeky nebývají sjízdné.
Napršelo a vody bylo dostatek. Jeli jsme z Kostelce nad Orlicí do Týniště
po Divoké Orlici. 10 kanoí, 17 dětí, 11 dospělých (23.-25. července).
Neobešlo se to bez převrácení, mokrého oblečení a utopeného mobilu
(faráře). Řešila se také absence karimatek, nedostatek spodního prádla,
prokopnuté sklo, chrápání. Navzdory všeobecné únavě jsme dorazili
šťastně do cíle.
TÁBOR PRO DĚTI

Na římskokatolické barokní faře v Brtnici poblíž Jihlavy se konal tábor pro
děti z nosislavského a dejvického sboru. Od 30. července do 6. srpna
9

neděle. Cílem tábora je vnímat svět, vztahy mezi lidmi na základě
poselství a víry biblických postav. Jejich prostřednictvím prožít vděčnost
za to, co máme, za lidi, kteří jsou nám blízko. Každý rok přijdou ke slovu
při táborovém putování jiné postavy. Letos jsme putovali s Tobiášem,
hlavní postavou biblické knihy Tobiáš, která se nedostala do kánonu, a
evangelíci ji ve svých Biblích spíš nemívají. Na základě příběhů o Tobiášovi
jsme hráli velkou táborovou hru. Nechyběly ani mimořádné zážitky.
Pozorování noční oblohy s Lenkou a Jirkou, prožití ticha v kostele s Irenou
a Ondřejem, po stopách stavebních slohů s Magdalenou. Skvělá byla noční
bojovka, kterou připravily děti. Noční bojovka vedoucích by byla taky
skvělá, kdyby nemusela být předčasně ukončena pod vlivem hrozby
nespokojených obyvatel a jejich psů. O to, aby nám spolu bylo dobře, se
staral farář Ondřej Macek spolu s deseti vedoucími. Kuchyni vedl farář z
Dejvic Pavel Ruml. Svým kulinářským uměním nastavil laťku obzvlášť
vysoko. Objevovala se jídla, která jsme na táboře nikdy nejedli. Řízky s
bramborovým salátem, hamburgery, rohlíky ke snídani.
PARTNERSKÉ SBORY

Náš sbor má tři partnerské sbory: ve slovenské Reci, v německém Gubenu
a v nizozemském Hasseltu.
Letos jela na konci prázdnin skupina jedenácti lidí na návštěvu do
Holandska. Zážitkem pro ně byla sobotní „městská snídaně“ na jedné
hlavní ulici. Kdo přišel, posnídal s úplně neznámými lidmi. Odpoledne byli
na varhanním koncertu přímo v Ichthuskerk, tj. „Rybí kostel“. Kvůli naší
návštěvě byla na programu i Dvořákova Humoreska. Při jiném setkání
došlo na film z roku 1996, jak byli z Hasseltu v Nosislavi poprvé a
naposledy autobusem.
V Hasseltu mají starosti s tím, co přijde po odchodu jejich dosavadního
faráře.
YMCA

MC je neziskové, jeho provoz je zajišťován dobrovolnicky. Nabízí program
pro předškolní děti (od kojenců po školkáče) a jejich maminky, školní děti,
celé rodiny, večerní dílny pro maminky (bez dětí). Na aktivity MC velkým
dílem finančně přispívá Jihomoravský kraj, dále pak YMCA Brno a městys
Nosislav. Sborem poskytuje zázemí: farní presbyterna a herna, podkroví a
malý sál Husova domu. MC sboru přispívá na energie.
Během týdne se na faře scházejí předškolní děti s maminkami k úterní
Herničce (program zajišťují Magda Koláčková a Alžběta Macková) a
čtvrtečnímu zpívání Klapy-klap (připravuje Alžběta Macková). Při těchto
aktivitách se vystřídá cca 15 dětí a 10 maminek. Nově se v úterý
odpoledne schází 20 předškolních dětí ke cvičení „Nebudeme sedět za
pecí!“ v sále Kulturního střediska (program připravuje Magda Koláčková,
Zuzka Adamová, Lucie Pazderská a Alžběta Macková). Ve čtvrtek
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odpoledne má schůzky lesní klub Bobulky, kde se schází 12 dětí
předškolního věku bez rodičů, klub má základnu v podkroví Husova domu
(děti na jejich výpravách provázejí Magda Koláčková, Alžběta Macková a
Lucie Pazderská).
Jednou za měsíc se koná sobotní odpolední dílna pro školní děti,
předškolní děti s doprovodem, maminky nebo celé rodiny.
Navštěvujeme pravidelně také babičky v CHBN.
V loňském roce jsme stavěli hmyzí domečky, vyráběli v Chráněném
bydlení velikonoční dekorace, maminky si ušily sandály, učili jsme se
chodit po slackline a zakončili společně školní rok v Husově domě
divadelním představením O pekařském štěstí v podání Malého-velkého
divadla. Během prázdnin jsme byli na Lesní stezce v Soběšicích, na
Bosonohé stezce ve Valticích a na rozhledně Klucanina u Tišnova. V
červenci jsme si všemi smysly užili 3. ročník příměstského tábora
(připravily Magda Koláčková, Lucie Pazderská, Radka Raflová, Alžběta
Macková; na přípravě jídla se podílely Anna Samsonová, Hana Svobodová
a Milena Nevrklová). Na podzim jsme zdobili s dětmi lžičky fimem, šli po
stopách svatého Martina a maminky podpořily Jarmark svými výrobky z
fima. V prosinci připravil již tradičně Jirka Svoboda sportovní odpoledne
pro všechny generace.
Na těchto akcích se prostřídá na 50 dětí a 30 dospělých. Organizaci akcí
zajišťují Alžběta Macková a Lucie Pazderská, s některými dílnami nám
pomáhali lektoři (dobrovolníci), loni to byla Jitka Brchaňová (velikonoční
tvoření), Bohumila Brůnová (šití sandál), Daniel Kriegler (chůze po
slackline), Dana Saňková (fimo dílny).
Během června a července jsme v ovocné aleji vytvořili smyslovou stezku,
10 interaktivních zastavení, kde mohou nejen děti procvičovat své smysly.
Na realizaci se podíleli Petr, Magda, Hanička a Vítek Koláčkovi; Lucie,
Elenka a Anitka Pazderské; Alžběta, Amos, Eliáš, Jael a Jeremiáš Mackovi.
Už se těšíme na jaro, až budeme v práci na stezce pokračovat!
Všem, kteří přispívají (přípravou, přítomností, zázemím, aj. ) ke všemu
dění v Nosislávku moc děkujeme!
MIMOŘÁDNÉ AKCE

Stále trvá sponzorování studia Dipu Snala z Bangladéše. Kromě
pravidelného příspěvku na studium jsme jemu i jeho rodině
prostřednictvím humanitární organizace Adra přispěli na dárek.
Komunikaci zajišťuje Vladimír Lukl.
Při brigádě na začátku dubna nám s úklidem kostela a jeho okolí pomohla
seniorátní mládež.
11. dubna připravili farář a pastorační pracovnice program o Velikonocích
pro děti z nosislavské základní školy. A zaskočili je tím, že místo kraslic je
pozvali k vyrábění kříže.
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V květnu proběhla sbírka šatstva a jiných potřebných věcí pro Diakonii
Broumov, kterou chystala Jitka Brchaňová.
28. května hostil sbor seniorátní setkání (Souznění), které bylo letos také
věnováno Martinu Lutherovi. Bohoslužby vedla Radka Včelná, přednášel
Ondřej Macek. Pod vedením Marie Weiss jsme stavěli jedinou sochu
Martina Luthera na Moravě. Na programu byla řada dalších besed,
sportování, zpívání, ilustrátorská dílna. Náš kostel byl přeplněn.
11. června jsme autobusem jeli na bohoslužby do Znojma, do vodního
mlýna ve Slupi (národní kulturní památka) a na hrad Falkenstein (místo
věznění novokřtěnců z Moravy).
18. června se opět v rámci XXXVII. Brněnského varhanního festivalu konal
koncert Hany Bartošové (varhany) a Hany Hány (flétna). Na programu
byly skladby M. Weckmanna, M. Rossiho, L. Vinciho, J. Segera, J. K.
Kuchaře, E. Morricone, C. Debussyho, Z. Pololáníka.
10. září promluvila Iva Květonová za sbor při odhalení obecního lisu pod
hradbami.
14. října na naší faře končila ekumenická pouť po památných místech
židlochovického panství, která v minulosti spojovala i dělila křesťany
podjednou i podobojí, Čechy i Němce na obou březích Svratky.
Od 23. do 26. listopadu bylo v Blahoslavově domě v Brně VI. Bienále pro
Diakonii. Náš sbor připravil košt vín. Výtěžek Bienále činil 200 tisíc, které
poslouží na nákup auta pro klienty letovické pobočky Diakonie ČCE.
3. prosince jsme pořádali adventní jarmark, jehož výtěžek byl určen pro
brněnské středisko Diakonie ČCE. Vynesl více než sedmdesát tisíc Kč.
Uskutečnila se dvě divadelní představení pro děti: v červnu ve spolupráci
s MC Nosislávek (YMCA Brno) hra O pekařském štěstí a při adventním
jarmarku vystoupil divadelní soubor Já to jsem s představením Vánoční
příběh.
VEŘEJNÁ PREZENTACE

V roce 2017 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
lze
najít
na
facebooku.
https://www.facebook.com/EvangelickacirkevvNosislavi/
Sbor již po osmé vydal knížku meditací Zastav se na chvíli. Autorem úvah
na rok 2018 je farář Pavel Kašpar, modlitby přeložila farářka Lenka
Ridzoňová a fotografiemi doprovodil Ben Skála. Knížku rozdáváme členům
našeho sboru při narozeninových a jiných návštěvách. Více než tisíc pět
set kusů si od nás na podobné účely odkoupily sbory naší církve.
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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, Roman Krišpín a
Vladimír Svoboda. Ondřej Macek je jeho předsedou. V seniorátní
Jeronymově jednotě jsou aktivní Jiří Svoboda a Luboš Samson.
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 a Iva Květonová jsou spirituálkami Evangelické
akademie. Tu vedla do 31. prosince Hana Svobodová. V brněnském
středisku Diakonie ČCE pracuje Lenka Svobodová, která se stala jeho
ředitelkou, a Jana Tesařová. Marta Židková je členkou seniorátního odboru
pro práci s dětmi. Ondřej M. je předsedou komise pro celoživotní
vzdělávání kazatelů při Synodní radě a podílí se spolu s Martou Ž. a Ivou
K. na přípravě katechetických pomůcek pro nedělní školy. Ondřej M. se
zapojil do příprav oslav 500 let od začátku světové reformace.

HOSPODAŘENÍ
HOSPODAŘENÍ

Spolu s celou Českobratrskou církví evangelickou prochází i náš sbor
cestou přechodu na samofinancování. Velmi si vážíme toho, že řada členů
zvýšila svou obětavost a pomáhá sboru svými prostředky. Staršovstvo se
s nimi snaží nakládat co nejhospodárněji a také vytvářet rezervu pro
„horší časy“ a především na blížící se generální opravu fary a rekonstrukci
kostela.
Personální fondy porostou v příštím období poměrně značně (v roce 2018
na místo faráře (f) 108.300,-; na místo pastorační pracovnice (pp) v roce
2018 32.490,-; v roce 2019 f 117.100,- pp 35.130,-; v roce 2020 f
126.700,- pp 38.010,-).
Zároveň se snažíme svými prostředky přispět i potřebným.
náklady
Spotřební a kancel. materiál, zboží: tisk
sborových listů, meditací, předplatné
církevního tisku, nákup Evangelických
kalendářů a Na každý den, úklidové
prostředky, tonery, knížky ad.
Spotřeba energie: elektřina, plyn, voda,
stočné
Běžná údržba: opravy
Cestovné
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2017

112 967
95 922
78 290
28 998

Prezentace – dary křesť. služby a sbor.
pohoštění
Telekomunikace
Spotřeba ostatních služeb: poštovné,
autorská vystoupení, přednášející
Mzdové náklady vč. pojištění
Daně a poplatky: daň z nemovitostí
Poskytnuté dary: Dipu Snal, Chráněné
bydlení, Diakonie Broumov
Odvod repartic seniorátních
Odvod repartic celocírkevních
Odvod do PF
Odvod za pastoračního pracovníka
Odpisy
Ostatní náklady: pojistné
Daň z příjmu: daň z úroků
náklady celkem
příjmy
Sborové sbírky
Dary tuzemské
Salár
Příjmy z prodeje služeb, zboží
Ostatní sbor. příjmy: dividendy, úroky
Provozní dotace: granty obec, JMK
Přijaté příspěvky mezi organizacemi
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek

8 849
3 613
23 022
10 160
448
95
13
36
100
30
85
7

000
440
310
000
000
271
145
280
729 715
2017
158
106
311
137
5
85
32
836
107

122
510
931
414
683
000
192
852
137

K 31. prosinci 2017 sbor neměl žádné neuhrazené závazky, dluhy ani
půjčky.
SPRÁVA SBOROVÝCH BUDOV

Po letech velkých stavebních akcí jsme rok 2017 věnovali spíše drobné
údržbě a „nedodělkům“. Na faře byla vyspravena fasáda z Farské.
V kostele bylo rozšířeno ozvučení (díky příspěvku ČCE), k bočním dveřím
byl přidělán nájezd a byly opraveny dveře (díky příspěvku městyse). Do
Husova domu byly dodány nové desky na stoly, vyrobena skříňka v
místnosti před kuchyní a byl opraven úložný prostor za přední stěnou.
Obec do našeho vlastnictví převedla darovací smlouvou věžní hodiny,
protože už se o ně nechtěla starat.
Od rodiny Drobných za velkého přispění Lydie Husovské jsme rovněž
darovací smlouvou získali sklep pod farou (vchod z Farské), což nám
umožní jej větrat a bránit vzlínání vlhkosti.
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Potýkali jsme se a potýkáme s otázkou budoucího zajištění úklidu
sborových prostor.

ZAMĚSTNANCI

Z
PASTORAČNÍ PRACOVNICE

Do 30. září 2017 byla pastorační pracovnicí Iva Květonová. Podílela se na
přípravě programů (zejména biblické hodiny pro děti, setkání starší
generace, pobožnosti v CHBN), organizovala sborové akce, chystala
granty a starala se o jejich administrativu, psala dopisy jubilantům,
navštěvovala členy sboru ad. Mnohé, co se v minulých letech podařilo,
nese její stopu. Od října nastoupila vikariát v Brně II. Stojíme o to, aby se
k nám časem zase vrátila, ale bude záležet na jejích dalších plánech i na
tom, zda se nám ji podaří přemluvit.
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 či katechumenky), chodil na návštěvy,
úředničil ad. V roce 2017 jej staršovstvo podpořilo v rozhodnutí nastoupit
do čtyřletého terapeutického výcviku, aby si rozšířil své pastorační
kompetence.

Z

ZÁVĚREM

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme za pravidelné i nepravidelné služby ve sboru. Rádi bychom zde
zmínili alespoň některé z těch nejpravidelnějších.
Děkujeme varhaníkům (Marta a Ondřej Židkovi, Aleš Lukl, Hana
Gottfriedová, Lenka Dobrovolná); děkujeme učitelům nedělní školy
(Gabriela Březinová, Iva Květonová, Lenka Svobodová, Vlastimila Ryšavá,
Hana Samsonová, 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 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 (Jitka
Brchaňová, Čestmír Ryšavý); děkujeme za kostelnickou službu a za úklid
v kostele manželům Kleinovým, malé skupině sester a bratří za úklid
Husova domu a za úklid na faře Martě Rambouskové, Josefovi a Ivě
Květonovým; děkujeme hospodářům za starost o naše budovy (Roman
Krišpín, Luboš Samson, Petr Bartušek, Jiří Svoboda); děkujeme dirigentce
Haně Gottfriedové za nácvik písní v pěveckém sboru a všem pravidelným i
příležitostným zpěvákům; děkujeme také redakci sborových listů (Lenka
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Dobrovolná, Vladimír Svoboda); děkujeme všem, kteří pomáhají chystat
všemožná občerstvení a kávu po bohoslužbách; 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 všem, kteří sboru pomáhají žít (svými silami, modlitbami,
radami, kázáními, nápady, finančními příspěvky). Děkujeme Pánu Bohu!
výlet na Kamenný vrch

konfirmace

biblická hodina
pro děti

biblická hodina
pro dospělé

Výroční zpráva FS ČCE v Nosislavi za rok 2017, Masarykova 156, 691 64 Nosislav. Internet
http://nosislav.evangnet.cz; 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). Zprávu sestavilo, 23. ledna 2018 schválilo
a podává staršovstvo sboru.
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