
 
 
 
 

 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 
 

FARNÍHO SBORU 
ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ 

V NOSISLAVI 
 

ZA ROK 2016 
 
 

 2 

                                                                    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 2016, a předložit také informace o hospodaření. 
(Zároveň si uvědomujeme, že právě život církve se z části nedá příliš 
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, rodiče školáků, střední generace, starší generace, konfirmandi, 
pěvecký sbor, dechová kapela a učitelé nedělní školy. Sbor každoročně 
pořádá rekreační a vzdělávací víkendové pobyty, tábory a výlety. Před 
několika lety rozvinul spolupráci s MC Nosislávek, Diakonií ČCE a s 
místními skauty. 
Sbor usiluje o co největší otevřenost. Svá shromáždění nenabízí pouze 
členům, ale také široké veřejnosti. Pořádá řadu kulturních setkání (např. 
koncerty, besedy, divadelní představení, přednášky aj.).  
Chceme být místem, kde je prostředkován 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 eticko-kulturně-environmentální biblická tradice.  
 

                                        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 527 členů. 
Zaměstnával jednoho faráře na celý úvazek a jednu pastorační pracovnici 
na poloviční úvazek.  
Mnoho činností a prací ve sboru je vykonáváno dobrovolníky. 
V roce 2016 zemřelo třináct členů sboru (a konalo se třináct církevních 
pohřbů). Byly pokřtěny tři malé děti a jedna dospělá žena. Konalo se 
třináct svateb. 
188 členů v roce 2016 podpořilo sbor finančně (salárem). 
                                                                                                                             
N                                                                               NEDĚLE      
BOHOSLUŽBY  
Biblické texty, které jsou základem pro kázání, byly odvozovány podle 
látky, kterou probíraly děti v nedělní škole. Chceme tak dávat zvláště 
rodičům, prarodičům a dětem možnost společně o víře mluvit i cestou z 
kostela. Probírán byl Starý zákon. O letních prázdninách pak Jakubova 
epištola a na podzim proběhl krátký seriál věnovaný verši na renovované 
fasádě Husova domu. 
Svou službou se zapojují presbyteři a další členové. 
Rodinné neděle se konají pravidelně jednou za dva měsíce.  
Před Vánoci zvěstovaly svou hrou děti. Letos měla název Já jsem dveře.  
Podvakrát byla nabídnuta možnost zůstat po shromáždění ke společnému 
obědu. Do přípravy postní polévky se zapojily děti, které v Husově domě 
strávily noc...  
V minulém roce bylo nedělních a svátečních bohoslužeb 51 za průměrné 
účasti 90. Vysluhována byla čtrnáctkrát večeře Páně.  
Kromě faráře sboru a pastorační pracovnice posloužili vedením 
bohoslužeb: Martina Kadlecová, Alexandra Jacobea, Jaroslav Vítek, Ctirad 
Novák, Ondřej Titěra, Marian Šusták, Daniel Ženatý, Petr Zajíc, Štěpán 
Hájek, Petr Hudec; Marta Židková, Vladimír Svoboda, Roman Krišpín, 
Vlastimila Ryšavá, Vladimír Lukl. 
Sborová oznámení připravuje kurátor Vladimír Lukl ve spolupráci 
s farářem sboru. 
Radujeme se také z nových tváří i z toho, že se v našich shromážděních 
objevují četní hosté. Ale také řadě lidem docházejí síly k přicházení do 
společných shromáždění. 
Na bohoslužby navazuje v Husově domě „postání“ u kávy, čaje a koláčů. 
Jsme vděční těm, kteří umožňují svou pomocí tento prostor a čas. 

 
VARHANÍCI A KYTARISTA 
Za klaviaturou se střídali Aleš Lukl, Hana Gottfriedová, Marta a Ondřej 
Židkovi. V létě vypomohla rovněž Lenka Dobrovolná.  
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Skoro při všech bohoslužbách hrál píseň z Nosislavského kancionálu na 
kytaru Jiří Svoboda.  
 
BOHOSLUŽBY PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA) 
Mimo letní prázdniny a velké svátky je každou neděli připravována pro 
děti tzv. nedělní škola. Střídá se jich v ní kolem pětadvaceti. Děti 
Odcházejí po třetí společné písni a dělí se do dvou skupin (mladší a 
starší). 
Cyklus pro školní roky 2015/2016 a 2016/2017 je nazván Dál přece 
nejdeme sami. Jde o čtyřletý tematický soubor poskládaný z příběhů 
Starého a Nového zákona. 
Učitelé se pravidelně scházejí jednou za dva měsíce na faře, kde 
rekapitulují, co bylo, a plánují, co je čeká. 
V přípravě nedělní školy se střídá deset učitelů. Pověřeni byli na začátku 
nového školního roku. 
Kromě nedělních setkání byly pro děti a jejich rodiny a přátele připraveny 
výlety do Sloupsko-šošůvských jeskyní, Kurdějova a již tradiční 
silvestrovský na Pálavu. 
 
KAZATELSKÉ STANICE A PRÁCE V DIASPOŘE 
Bohoslužby se konají první a třetí neděli v modlitebně v Přibicích. 
Dovážíme tam také zájemce z Přísnotic a Žabčic. Občas se připojí i někdo 
z Nosislavi.  
K zamyšlení nad Biblí jsme se potkávali v Blučině u Faltýsků.  
Členy sboru v diaspoře se snažíme podle možností navštěvovat a 
pravidelně je informujeme o dění ve sboru prostřednictvím sborových 
listů. 
 
STŘEDNÍ GENERACE  
Setkání střední generace v neděli odpoledne na faře se podařilo uskutečnit 
jen několikrát.  
Na přelomu zimy a jara se konaly Hovory o víře, tematická měsíční 
setkání v podvečer, uprostřed týdne. Snažíme se těmito aktivitami 
nabídnout duchovní program i pro zaměstnané. 
 

NEŠPORNÍ POBOŽNOST 
Nešporní shromáždění v našem sboru se konala v neděli odpoledne v 17 
hodin na faře. Byla připravována většinou farářem sboru, v době jeho 
nepřítomnosti presbytery. Základem pro meditace byly v roce 2016 
především perikopy předepsané ekumenickým lekcionářem.  
V rámci nešporů se konaly také tematické přednášky a besedy: Jiří 
Schneider (o uprchlické krizi), Tomáš Klášterecký (o drogách a práci 
s jejich uživateli), Ondřej Macek (o zážitcích ze Skotska), Eva Hrudová (o 
broucích). 



 5

                                                                                               
Ú                                                                                  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 v první 
polovině roku biblické postavy Starého zákona, v druhé desatero. V 
přípravě se střídali farář sboru a pastorační pracovnice. 
Děti spolu s Jiřím Svobodou navštívily několik starších členů sboru před 
Vánoci. 
 
STARŠOVSTVO 
V roce 2016 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 
podílejí i náhradníci: Miloš Dobrovolný, Petr Bartušek, Mirka Pitáková 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 13. března 2016. Vedle běžných úkolů předepsaných 
Církevním zřízením se na něm řešily zejména opravy sborových budov. 
Většinu práce staršovstva pohltí úkoly spojené s běžným provozem sboru, 
financemi a stavebními akcemi. 
 
SBOROVÝ ZPĚV 
Zpěváci obohacovali sváteční shromáždění a podíleli se také na 
shromážděních pohřebních. Nacvičovali písně z Evangelického zpěvníku, 
Dodatku k Evangelickému zpěvníku i z „Nového“ zpěvníku, jehož vydání 
se teprve chystá. Zpěváků je kolem deseti. Nácvik zpěvu vedla Hana 
Gottfriedová. 
 

                                     S                                          STŘEDA      
PŘÍPRAVA KE KONFIRMACI 
Od ledna se Bohdan Chrastil, Josef Květon a Barbora Šoberová (Nikolčice) 
připravují na dospělé vyznání křesťanské víry. Během roku a půl by měli 
získat základní znalosti o Bibli, umět vyložit Apoštolské vyznání víry, vědět 
něco o desateru, modlitbě Páně, křtu, večeři Páně, zpovědi, bohoslužbách, 
církevním roce a dějinách našeho sboru; naučit se přemýšlet o víře i 
objevit širší církev. Kromě toho se tuží ve všeobecných znalostech 
takzvanými „lístečky“. V září vyráběli víno, které by mělo být použito při 
jejich konfirmaci. 
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BIBLICKÁ HODINA PRO DOSPĚLÉ 
Na biblických hodinách jsme četli Jakobovu epištolu, 1. Petrovu a 
evangelium podle Jana. Mrzí nás, že o společnou četbu Bible zájem spíše 
klesá. 
 
ALFA KURZ 
Na podzim se podruhé uskutečnil Alfa kurz. Ten tvoří jedenáct večerů, 
které začínají lehkou večeří. (Vše bezplatně a nezávazně, bez tlaku a 
nucení.) Po jídle následuje asi půlhodinová přednáška a rozhovor v 
menších skupinkách. 
Jde o témata: Kdo je to Ježíš?; Ještě jednou o Ježíši a také jeho smrti.  
A jak je to s Kristem?; Co to je vlastně víra (a co není)? Jak ji případně 
získat?; Co to je modlitba?; Co to je Bible a jak ji číst?; Bůh a jeho 
vstupování do lidských příběhů.; Kdo je to Duch svatý?; Co se zlem?; A co 
církev?; Zdraví a uzdravení.; Křesťanský pohled na život a etické 
hodnoty. 
Kromě šesti lidí tzv. mimo sbor přijali pozvání na kurz i někteří členové 
sboru. Večeři zajišťovaly ženy ze sboru. 
Chceme-li dál svědčit o naší víře lidem z okolí, neobejde se to bez 
osobního nasazení. 
 

                                                                                ČTVRTEK     
STARŠÍ GENERACE 
Starší generace se scházela od podzimu do jara jednou za dva týdny na 
faře. Setkání je zahajováno biblickým úvodem, modlitbou a zpěvem písní, 
následuje výklad o nějakém tématu, postavě církevních dějin, někdy také 
nějaká hra na trénink paměti, rozhovory. Podává se občerstvení. Setkání 
chystají farář a pastorační pracovnice. Pravidelně na ně přicházejí či 
přijíždějí obyvatelky Chráněného bydlení 
 
MLÁDEŽ 
Mládež má čtyři členy. Schází se pravidelně jedenkrát za čtrnáct dní v 
Brně v Blahoslavově domě spolu s dalšími brněnskými mládežníky. Někdy 
jsou Nosislavští i ve většině. Programy připravují většinou kazatelé. Týkají 
se křesťanských životních hodnot. Diskutujeme, zpíváme, hrajeme hry 
(zejména ping-pong) a občas vyrazíme za kulturou nebo na kebab. Mládež 
se také účastní seniorátních a celocírkevních akcí: školky mládeže, LESEM, 
sjezdu, lesní brigády. 
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                                                                                    PÁTEK     
DECHOVÁ KAPELA 
Novým impulsem pro kapelu je kontakt s o. s. Consonare (evangelickými 
trubači). Vladimír Lukl se stal dokonce členem tohoto společenství. Díky 
tomu má kapela přístup k novým notám i možnost potkávat se s podobně 
laděnými soubory. Někteří její členové se také účastní soustředění, které 
Consonare pořádá (včetně zahraničních). Její prvořadou službou je 
doprovod písní při pohřbech a hrála občanům městyse i na Štědrý večer. 
Kapelu rozšířili Jiří a Hynek Svobodovi. Pohostinsky se několikrát přidal 
Filip Ženatý z Brna. 
 

                     O                                                        OSTATNÍ     
EKUMENA 
Ekumenické shromáždění se konalo v lednu 2016 v kostele sv. Jakuba. 
Kázal Ondřej Macek, ten výkladem Písma posloužil i při večerní mši 
v Židlochovicích. Po nosislavském shromáždění proběhlo posezení 
v Lidovém domě. 
V září jsme se účastnili táboráku římskokatolické farnosti. 
Již opakovaně využíváme pro naše pohřební shromáždění římskokatolický 
kostel v Hrušovanech. 
 
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ NOSISLAV DIAKONIE ČCE 
Několik let spolupracoval sbor s brněnským střediskem Diakonie ČCE na 
vybudování Chráněného bydlení pro seniory v Nosislavi. Od ledna 2016 je 
zařízení v provozu. Bydlí v něm deset žen a pracuje sedm pečovatelek. 
Provoz je zajištěn 24 hodin denně. Některé obyvatelky přicházejí, tak jak 
jim to umožňuje jejich zdravotní stav, na bohoslužby, či jsou přiváženy na 
setkání starší generace na faru. Pastorační pracovnice a farář konají 
v CHBN jednou za čtrnáct dnů pobožnost. Farář se také účastní porad 
zaměstnanců, které zahajuje biblickým výkladem. Na návštěvu do zařízení 
přichází spontánně řada členů sboru. V průběhu roku se podařilo 
uskutečnit několik společných akcí – v prostorách sboru, v CHBN (zpívání, 
pečení) a také jsme společně byli na menším výletě v Mikulově.  
 
SBOROVÝ POBYT, VODA, TÁBOR PRO DĚTI 
Od 29. do 1. května se konal sborový pobyt v Jelke na Slovensku. 
Účastnily se ho převážně (ale nejenom) rodiny s dětmi. Program tvořily 
výlety, fotbalové zápasy, rozhovory a návštěva bohoslužeb v Reci. 
V červenci sjíždělo několik rodin ze sboru řeku Lužnici. Akci připravil Jiří 
Květon. 
Tábor pro děti proběhl opět ve spolupráci s dejvickým sborem pod 
hlavičkou brněnské YMCA. Konal se znovu na evangelické faře ve 
Strměchách u Pelhřimova v prvním srpnovém týdnu. Duchovním i herním 
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pilířem byly příběhy o biblických soudcích. Účastnilo se jej na třicet dětí, 
převážně z našeho sboru. Jako vedoucí z Nosislavi jeli bratranci Jenda a 
Filip Ryšaví, Jirka Lukl. Kuchyň vedla Iva Květonová. Hlavním vedoucím 
byl Ondřej Macek. Táboru rozumíme jako příležitosti propojit děti z 
různých sborů, prožít společně nevšední čas, zintenzivnit vztahy 
společnými zážitky a jiným způsobem oživit biblické příběhy. 
 
PARTNERSKÉ SBORY 
Náš sbor má tři partnerské sbory: ve slovenské Reci, v německém Gubenu 
a v nizozemském Hasseltu.  
Slovenský sbor jsme navštívili během sborového pobytu. Do Gubenu se 
vypravila od 5. května do 8. května malá skupinka na setkání jejich 
partnerských sborů, které mělo téma „Glaube an der Grenze“ neboli víra 
na hranici. Z Hasseltu a Reci přijeli na slavností otevření CHBN. 
 
YMCA 
Sbor již řadu let spolupracuje s YMCA Brno, pod jejíž hlavičkou se konají 
letní brigády na Kunvaldě, tábory na Blažkově i, jak uvedeno výše, tábor, 
kterého se účastnily děti ze sboru. Nejintenzivnější je spolupráce s MC 
Nosislávek. 
MC využívá ke svým aktivitám farní presbyternu a hernu, podkroví a malý 
sál Husova domu. Přispívá sboru na energie. 
MC je neziskové a 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 finančně přispívá Jihomoravský kraj, dále pak YMCA Brno a 
městys Nosislav. 
Během týdne se na faře scházejí maminky s předškolními dětmi k úterní 
Herničce (na programu se podílí Magda Koláčková, Zuzana Adamová, 
Lucie Pazderská a Alžběta Macková) a čtvrtečnímu zpívání Klapy-klap 
(připravuje Alžběta Macková). Na těchto programech se vystřídá cca 15 
dětí a 10 maminek. Ve čtvrtek odpoledne má schůzky lesní klub Bobulky, 
kde se schází 14 dětí předškolního věku bez rodičů, klub má základnu v 
podkroví Husova domu (děti na jejich výpravách provázejí Lucie 
Pazderská, Alžběta Macková a Radka Raflová).  
Většinou jednou za měsíc se koná v malém sále Husova domu sobotní 
odpolední dílna pro školní děti nebo celé rodiny. Loňský rok jsme otevřeli 
Velikonoční dílnou pro celou rodinu, na kterou nám (již tradičně) připravila 
vyrábění Jitka Brchaňová. V dubnu na faře zdobili dospělí a školní děti 
dřevěné krabičky ubrouskovou metodou. V květnu jsme ve spolupráci s 
místní knihovnou uspořádali čtecí a prohlížecí dílnu na motivy knih Daisy 
Mrázkové a v Husově domě pak zahrála Divadelní společnost Kejklíř 
představení Můj medvěd Flóra (Daisy Mrázková). V červnu pekly 
nosislávkovské maminky a děti společně s klientkami Chráněného bydlení 
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sušenky (troubu hlídal bratr kurátor). V červenci jsme společně prošli 
bosonovou stezkou ve Valticích. V říjnu jsme v Husově domě ve spolupráci 
s místními skauty stavěli draky, moc nám nelétali, protože zrovna 
nefoukalo. V listopadu zdobily v Husově domě školní děti látkové tašky a 
batůžky pod vedením Dany Saňkové, 11. listopadu se ve spolupráci se ZŠ 
konal Martinský průvod a maminky pak jeden listopadový večer na faře 
zpracovávaly zbytky z výtvarných dílen a velkým dílem přispěly do 
Adventního jarmarku. Mezi Vánocemi a Silvestrem připravil Jirka Svoboda 
v Husově domě sportovní odpoledne. Na těchto akcích se prostřídá na 50 
dětí a 30 dospělých. 
Již druhým rokem se nám podařilo uspořádat příměstský tábor, v 
červenci, v Husově domě. O 18 dětí od 4 do 7 let se staraly Radka 
Raflová, Alžběta Macková, Lucie Pazderská a Gabča Pilátová, hlavním 
zdravotníkem (a pomocí všeho druhu) byla Hana Svobodová, vařila nám 
Anna Samsonová a Milena Nevrklová.  Byli jsme jako zdravotníci v CHBN, 
jeden den jsme se byli s Ivou Květonovou podívat u Samsonů na statku, 
další den jsme si s Veronikou Duchoňovou (za pomoci Martina Duchoně) 
hráli na truhláře a pouštěli jsme lodičky po Svratce, s Libou Konopíkovou 
jsme hasili požár a nakonec jsme vyprodali své stánky na trzích v CHBN. 
V roce 2017 nás kromě pravidelních programů čeká: 4. 3. stavba hmyzích 
domečků v HD; 8. 4. velikonoční dílna v CHBN; 20. 5. dílna pro maminky 
v HD; 25. 6. divadlo O čertovi v HD; během jara kurz chůze po slackline; 
17.–21. 7. příměstský tábor v HD; 30.7.–6. 8. sborový tábor v Brtnici; 
prázdninový výlet;  v září víkend na Blažkově; 7. 10.  fimo dílna pro děti v 
HD; 11. 11. Martinský průvod; listopadová fimo dílna pro maminky na 
faře; prosincové sportování v HD.   
Všem, kteří přispívají (přípravou, přítomností, zázemím, aj.) k dění v 
Nosislávku moc děkujeme! Děkujeme také sboru za podporu. 
 
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 
Opět v květnu proběhla sbírka šatstva a jiných potřebných věcí pro 
Diakonii Broumov, kterou chystá Jitka Brchaňová. 
12. června se konal koncert Nejkrásnější árie a písně (Olga Procházková a 
František Šmíd). 
26. června se uskutečnila slavnost otevření CHBN. Posvěcení provedl člen 
synodní rady Ondřej Titěra a senior Jiří Gruber. Promluvil také náměstek 
hejtmana Stanislav Juránek ad. Zpíval spojený evangelický pěvecký sbor 
Nosislav – Miroslav, hrála sborová kapela aj. 
2. října byla slavnost díkůvzdání a 140. výročí posvěcení kostela, kázáním 
posloužil synodní senior Daniel Ženatý. Na bohoslužby navázal varhanní 
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koncert profesora Michala Novenka. (Určitě jeden z nejlepších, který náš 
kostel zažil.) Záznam z něj pořídil Vladimír Kendík. Představena byla také 
kniha Z milosti, kterou sbor vydal. Obsahuje kázání a modlitby farářů, 
farářek, ordinovaných presbyterů ad., kteří se na naší kazatelně vystřídali 
během posledních padesáti let. Následoval oběd, po kterém zaznělo 
několik vzpomínek starších členů sboru na různé opravy kostela. Účast 
byla podpořena zájezdem z Huslenek. 
27. listopadu se konal adventní jarmark, jehož výtěžek byl určen na 
jídelnu v pobočce brněnského střediska Diakonie ČCE v Letovicích, pro 
CHBN a Adopci na dálku. Vynesl 63 tisíc Kč. 
Výstavu v našem kostele měla Barbora Veselá. 
Pro děti ze nosislavské základní školy byl nachystán program o 
Velikonocích a Vánocích. 
Konala se také dvě divadelní představení pro děti. V květnu ve spolupráci 
s MC Nosislávek hra Můj medvěd Flóra a při adventním jarmarku vystoupil 
divadelní soubor Koráb s představením Betlém aneb Putování za hvězdou. 
 
VEŘEJNÁ PREZENTACE 
V roce 2016 jsme vydali tři sborové listy (velikonoční, podzimní, vánoční). 
Jejich redakci zajišťují: Lenka Dobrovolná, Vladimír Svoboda, Iva 
Květonová a Ondřej Macek. Lenka Dobrovolná je jejich šéfredaktorkou už 
deset let. 
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. 
Od března má díky Lence Svobodové sbor také svůj facebook. 
https://www.facebook.com/EvangelickacirkevvNosislavi/ kde jsou 
nejaktuálnější zprávy. 
Sbor již po sedmé vydal knížku meditací Zastav se na chvíli. Autorem 
úvah na rok 2017 je učitel Starého zákona Petr Sláma, modliteb farářka 
Lenka Ridzoňová. 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.  
 
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 
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Hana Svobodová. Hana Svobodová je členkou dozorčí rady celé Diakonie 
ČCE. Marta Židková a Iva Květonová jsou spirituálkami Evangelické 
akademie. Tu vede Hana Svobodová. V brněnském středisku Diakonie ČCE 
pracuje Lenka Svobodová. Marta Židková je členkou seniorátního odboru 
pro práci s dětmi. Ondřej Macek je předsedou komise pro celoživotní 
vzdělávání kazatelů při Synodní radě a podílí se spolu s Martou Židkovou 
na přípravě katechetických pomůcek pro nedělní školy. 
Od 7. listopadu 2016 do 27. listopadu 2016 konala v našem sboru praxi 
studentka ETF UK Irena Benešová. Připravovala a vedla bohoslužby (v 
Nosislavi a Přibicích), biblické hodiny pro dospělé (v Nosislavi a Blučině), 
setkání mládeže, přípravu konfirmandů, přispěla do programu na starší 
generaci a na setkání učitelů nedělky. Doprovázela při bohoslužbách i 
pohřbu na varhany. Pomáhala při nácviku vánoční hry, sborového zpěvu, 
přípravě sborového adventního jarmarku ad. Pro sbor to byla nová a 
obohacující zkušenost. 
 
                                                                      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“.  
Je již jasné, že personální fondy porostou v příštím období poměrně 
značně (v roce 2017 na místo faráře (f) 100.000,- na místo pastorační 
pracovnice (pp) 30.000,-; v roce 2018 f 108.300,- pp 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 2016 

Spotřební a kancel. materiál, zboží: tisk 
sborových listů, meditací, předplatné 
církevního tisku, nákup Evangelických 
kalendářů a Na každý den, úklidové 
prostředky, tonery, knížky ad. 97 684 
Spotřeba energie: elektřina, plyn, voda, 
stočné 88 033 
Běžná údržba: opravy 245 654 
Cestovné 20 150 
Prezentace – dary křesť. služby a sbor. 
pohoštění 10 242 
Telekomunikace 2 877 
Spotřeba ostatních služeb: vybavení na 
vodu, autorská vystoupení, přednášející 22 083 

 12

Mzdové náklady vč. pojištění 10 160 
Daně a poplatky: daň z nemovitostí 448 
Poskytnuté dary: Dipu Snal, Chráněné 
bydlení, Diakonie Broumov 68 250 
Odvod repartic seniorátních 12 230 
Odvod repartic celocírkevních 34 510 
Odvod do PF 92 300 
Odvod za pastoračního pracovníka 26 850 
Odpisy, prodaný majetek 77 266 
Ostatní náklady: pojistné 7 145 
Daň z příjmu: daň z úroků 476 
náklady celkem  816 358 
  
příjmy 2016 
Sborové sbírky 149 961 
Dary tuzemské 302 119 
Salár 324 396 
Příjmy z hosp. činnosti: nájemné, 
předplatné, prodej knížek meditací 81 159 
Ostatní sbor. příjmy: dividendy, úroky 7 610 
Provozní dotace: granty obec, JMK,  32 000 
Výnosy celkem 897 245 
Hospodářský výsledek 80 887 

 
Kromě peněžního přebytku je v hospodářském výsledku zahrnuta i 
hodnota keramického emblému na Husově domě, která činí 62.500 Kč.  
  
K 31. prosinci 2016 sbor neměl žádné neuhrazené závazky, dluhy ani 
půjčky. 
 
SPRÁVA SBOROVÝCH BUDOV 
Kromě běžné údržby a drobných oprav proběhlo v roce 2016 několik 
větších akcí. Byla obnovena fasáda na Husově domě a zároveň na ni byl 
umístěn emblém od výtvarnice Barbory Veselé, který by měl podtrhnout, 
že se jedná o prostor k modlitbám, chválám a společnému čtení Bible. Do 
kostela byla umístěna vstupní mříž, která umožní jeho větrání, ale také to, 
aby kolemjdoucí do něj mohli alespoň nahlédnout. Byla vyrobena z prvků 
původního plotu. Opravena byla i zídka u chodníku před kostelem. 
Zrestaurován byl pomník obětem Velké války (přispěl městys). 
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               Z                                                    ZAMĚSTNANCI 
PASTORAČNÍ PRACOVNICE 
Od roku 2011 je pastorační pracovnicí Iva Květonová. Podílí se na přípravě 
programů (zejména biblické hodiny pro děti, setkání starší generace, 
pobožnosti v CHBN), připravuje sborové akce, chystá granty, píše dopisy 
jubilantům, navštěvuje členy sboru ad. 
 
FARÁŘ 
Od podzimu 2009 je farářem sboru Ondřej Macek. Podílí se na přípravě 
bohoslužeb a většiny programů, koná pohřby, svatby (katecheze 
snoubenců), křty (katecheze rodičů či katechumenky), chodí na návštěvy, 
úředničí ad. V roce 2016 čerpal tříměsíční studijní volno, z něhož dva 
měsíce strávil ve Skotsku.  
 

                      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 Kostnických jisker Ivě Květonové a Jitce 
Brchaňové za distribuci ostatních církevních časopisů; děkujeme za prodej 
církevních tisků 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 vedené Janou 
Krišpínovou za úklid Husova domu a za úklid na faře Martě Rambouskové; 
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 
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 přípravné skupině pro Chráněné bydlení Diakonie ČCE 
v Nosislavi; děkujeme hráčům naší dechové kapely (Vladimír Lukl, Jan 
Lukl, Tomáš Lukl, Ondřej Svoboda, Jan Brchaň, Filip Ryšavý, Jiří a Hynek 
Svobodovi).  
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Děkujeme všem, kteří sboru pomáhají žít (svými silami, modlitbami, 
radami, kázáními, nápady, finančními příspěvky).  
Děkujeme Pánu Bohu. 
 

 
starší generace 

 
 
sborový pobyt v Jelke 
na Slovensku 

 
 
bohoslužby Reca 
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pečení sušenek 
v CHBN 

 
 
Jana Luklová  
má narozeniny 

 
 
rodinná neděle 
na konci školního roku 

 
 
sjíždění Lužnice 
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instalace plastiky  
na Husově domě 

 
 
bohoslužby  
při výročí kostela 

 
 
hudební matinée 
na 4. adventní neděli 

 
 
 
 
Výroční zpráva FS ČCE v Nosislavi za rok 2016, Masarykova 156, 691 64 Nosislav. Pevná 
linka na faru +420 530 330 074; internet http://nosislav.evangnet.cz; číslo bankovního účtu 
2900034096/2010; IČ 48452831; farář Ondřej Macek (mobil 739244754, e-mail 
ondrej.macek@evangnet.cz); pastorační pracovnice Iva Květonová (mobil 734857003, e-
mail kvetonova@gmail.com); kurátor Vladimír Lukl (mobil 721866 861, e-mail 
vladimir.lukl@post.cz). Zprávu sestavilo, 14. února 2016 schválilo a podává staršovstvo 
sboru. 
 
 


