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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 2015, 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. 
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 Ú DAJE O SBORU 
Masarykova 156 
691 64 Nosislav 
 
IČ: 48452831 
 
telefon fara:    +420 530 330 074 
mobil farář:    +420 739 244 754 
e-mail:     nosislav@evangnet.cz 
internetová prezentace:   http://nosislav.evangnet.cz/ 
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 549 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 2015 zemřelo devět členů sboru (a konalo se devět církevních 
pohřbů). Bylo pokřtěno šest malých dětí. Dva lidé přestoupili do sboru 
z jiných církví. Jeden si nepřál být dále ve sboru evidován. Konalo se 
dvanáct svateb. 
Dlouhodobě si uvědomujeme zastaralost naší kartotéky i velké množství 
členů, se kterými nemáme aktivní kontakt. Odvaha revidovat uváděný 
počet členů nám však schází. Rovněž si nejsme jisti cestou, kterou to 
udělat. 
179 členů v roce 2015 podpořilo sbor finančně (salárem). 
                                                                                                                             
N                                                                               NEDĚLE      
BOHOSLUŽBY  
Neděle je vrcholem uplynulého týdne a současně začátkem týdne nového. 
Bohoslužby jsou to nejdůležitější, co se v našem sboru děje. Službou 
Slova byla zajištěna také shromáždění o svátcích. 
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. 
Svou službou se zapojují presbyteři a další členové. 
Již tradičně je jedna píseň zpívána z našeho výběru ze zpěvníků Svítá 
(tzv. Nosislavského kancionálu); další je píseň pro nedělní školu – tou se 
mohou ke zpívajícímu shromáždění připojit pro její jednoduchost i děti, 
které zatím neumějí číst. Nový „materiál“ pro tyto malé písně nám dodal 
na podzim celocírkevní kantor Ladislav Moravetz. 
Konalo se několik rodinných nedělí.  
Před Vánoci zvěstovaly svou hrou děti. Tentokrát uzavírala „husovský 
rok“.  
Podvakrát byla nabídnuta možnost zůstat po shromáždění ke společnému 
obědu. Postní polévku připravily děti, které v Husově domě strávily noc... 
Dobrovolná sbírka, se kterou byla postní polévka spojena, byla věnována 
etiopským ženám (postní sbírka Diakonie ČCE).  
V minulém roce bylo nedělních a svátečních bohoslužeb 55 za průměrné 
účasti 87. Vysluhována byla čtrnáctkrát večeře Páně.  
Kromě faráře sboru a pastorační pracovnice posloužili vedením 
bohoslužeb: Marta Židková, Petr Kulík, Martina Pumrová (Zuštinová), 
Ladislav Beneš, Vlastimila Ryšavá, Vladimír Svoboda, Alexandra 
Hauserová (Jacobea), Jaroslav Vítek, Joel Ruml a Marián Šusták. 
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Sborová oznámení připravuje kurátor Vladimír Lukl ve spolupráci 
s farářem sboru. 
Všímáme si, že některým starším docházejí síly k přicházení do 
shromáždění. Rádi bychom jim pomohli či je na bohoslužby dovezli. Je si 
však nutné o dovoz říci. 
Radujeme se také z nových tváří i z toho, že se v našich shromážděních 
objevují četní hosté. 
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 
Jsme vděčni za obětavou a nesamozřejmou službu varhaníků. Za 
klaviaturou se střídali Aleš Lukl, Hana Gottfriedová, Marta a Ondřej 
Židkovi. V létě vypomohla rovněž Lenka Dobrovolná. Byli bychom rádi, 
kdyby se podařilo najít pro tuto někdy úmorně pravidelnou službu ještě 
dalšího ochotného hráče či hráčku.  
Skoro při všech bohoslužbách hrál píseň z Nosislavského kancionálu na 
kytaru Jiří Svoboda.  
 
BOHOSLUŽBY PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA) 
Děti jsou radostnou, oživující i nadějnou součástí našeho sboru. Kromě 
jiného pro ně každou neděli (mimo letní prázdniny a velké svátky) 
připravujeme tzv. nedělní školu. Střídá se jich v ní kolem pětadvaceti. Děti 
odcházejí po třetí společné písni a dělí se do dvou až tří skupin (nejmladší, 
mladší a starší). 
Ve školním roce 2014/2015 objevovaly církevní rok. Jednotlivé příběhy 
byly věnovány také učení se životu, díkůvzdání, postu a diakonii, životě 
církve a nakládání s časem. Pro školní rok 2015/2016 je příručka nazvána 
Dál přece nejdeme sami. Jde o čtyřletý cyklus poskládaný z dějepravných 
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 asi deset učitelů. (Pověřeni byli na 
začátku nového školního roku.) Leckteří již učí řadu let a nejednou jsou ze 
své služby unavení. Stále se tedy pokoušíme hledat nové, kteří je doplní či 
vystřídají. 
Kromě nedělních setkání byly pro děti a jejich rodiny a přátele připraveny 
například výlety na Pouzdřanskou step, exkurze do výrobny čajů v 
Čejkovicích, víkendový pobyt v Huslenkách, sjíždění řeky Sázavy, 
divadelní představení. 
 
KAZATELSKÉ STANICE A PRÁCE V DIASPOŘE 
Bohoslužby se konají první a třetí neděli v modlitebně v Přibicích. 
Dovážíme tam také zájemce z Přísnotic. Občas se připojí i někdo 
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z Nosislavi. Na začátku července se v Přibicích uskutečnilo i dlouho 
slibované a odkládané setkání u oběda, kterého se účastnili Přibičtí, 
Přísnotičtí i Nosislavští. K zamyšlení nad Biblí jsme se potkávali 
v Přísnoticích u Svobodů a v Blučině u Faltýsků. 
Všímáme si toho, že hojněji do Nosislavi na bohoslužby přijíždějí lidé ze 
Židlochovic, Unkovic i odjinud.  
Do budoucna se nám zdá momentálně životaschopnější model práce 
soustředěné v sídle sboru, které se budou aktivně účastnit členové bydlící 
v tzv. diaspoře. 
 
STŘEDNÍ GENERACE  
Setkání střední generace v neděli odpoledne na faře se podařilo uskutečnit 
jen několikrát. Z rozhovorů o příčinách vysvítá, že tzv. střední generace se 
účastní většiny sborového programu a na samostatné sejití nezbývá 
mnoho času. V roce 2016 se pokusíme uskutečnit Hovory o víře, 
tematická měsíční setkání v podvečer, uprostřed týdne. 
 

NEŠPORNÍ POBOŽNOST 
Nešporní shromáždění v našem sboru se konala v neděli odpoledne v 17 
hodin na faře. Byla připravována většinou farářem sboru. Základem pro 
meditace byly v roce 2015 perikopy předepsané ekumenickým 
lekcionářem pro rok B. Především se jednalo o pasáže z evangelia podle 
Marka.  
Nešporních shromáždění bylo 28 za průměrné účasti 12. 
V rámci nešporů se konaly také tematické přednášky a besedy: Martiny 
Pumrové o modlitbě a meditaci, Sixta Boloma o evangelících v první 
světové válce, Petra Kulíka o pěstounské péči, Jonatana Hudce o práci 
s uprchlíky. Nejvděčněji byly přijaty ty, které byly neseny vlastní 
zkušeností. 

                                                                                                         
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 příběhy ze Skutků apoštolských. Od září pak postavy 
Starého zákona. Na přípravě biblických hodin se podíleli: farář sboru, 
pastorační pracovnice a sestra Vlastimila Ryšavá. 
Součástí biblických hodin je příprava vánoční slavnosti, při které se děti 
stávají aktivními účastníky bohoslužeb. V tomto roce si připravily pod 
vedením Alžběty Mackové a bratra faráře divadelní hru o Janu Husovi. 
Podzimní setkání dětí bylo ozvláštněno prací na projektu Jména proti 
zapomnění, kterého se ujal Martin Samson z Unkovic. Jednalo se o pátrání 
po osudech padlých vojáků z první světové války, jejichž jména stojí na 
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pomníku před evangelickým kostelem. V rámci projektu jsme navštívili 
Státní okresní archiv v Rajhradě a připravili dílnu, při které jsme 
zpracovávali shromážděné informace o trojici mužů z pomníku. 
Děti jsou zřejmě nejaktivnější a nejvytrvalejší skupinou, která se v našem 
sboru schází. Vidíme v nich naději na budoucí životaschopnost sboru. Kéž 
bychom jim uměli být dobrými svědky na cestě víry. 
 
STARŠOVSTVO 
V roce 2015 se uskutečnilo devět 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 8. března 2015. Vedle běžných úkolů předepsaných 
Církevním zřízením se na něm řešily i další formy spolupráce s Diakonií 
ČCE. 
Většinu práce staršovstva pohltí úkoly spojené s běžným provozem sboru, 
financemi a stavebními akcemi. Na přemýšlení o dalším směřování sboru 
nezbývá mnoho času a někdy ani odvahy. 
Vlastimila Ryšavá a Vladimír Svoboda úspěšně dokončili tříletý kurz 
vzdělávání laiků a byli v březnu 2015 v Brně ordinováni ke službě Slova a 
svátostí. 
 
SBOROVÝ ZPĚV 
Zpěváci obohacovali sváteční shromáždění a podíleli se také na 
shromážděních pohřebních. Nacvičovali nové písně z Dodatku 
k Evangelickému zpěvníku i ze zpěvníku, jehož vydání se chystá na 
církevní jubileum 2018. 
Zpěváků je kolem 10. Nácvik zpěvu vedla Hana Gottfriedová. 
 

                                     S                                          STŘEDA      
BIBLICKÁ HODINA PRO DOSPĚLÉ 
Společná četba Bible je úhelným kamenem naší zbožnosti. Nebo jím byla 
po staletí. Znovu bychom její význam, spolu s osobními i společnými 
modlitbami, měli objevit. 
Četba Bible je způsob, jak k nám Bůh mluví. (Kolik času strávíme 
kravinami a kolik s Biblí?) Četba Bible inspiruje modlitbu, odpovídá na ni. 
Nejde se moc modlit bez čtení Bible, hrozilo by, že se z Boha stane náš 
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upravený, obroušený bůh, bůh podle našich představ, bůh z našich 
představ. 
Na biblických hodinách jsme četli List Filipským a Jakobovu epištolu. 
 
ALFA KURZ 
Staršovstvo již delší dobu mluvilo o tom, že bychom se měli jako sbor 
pokusit svému okolí nějakým způsobem představit naši křesťanskou víru. 
Po řadě pochybností, otázek i notném váhání jsme se o to snažili na 
podzim prostřednictvím tzv. kurzů Alfa, který se v našem seniorátě konal 
pravidelně zatím jen v prvním brněnském sboru. (Uskutečnily se ale také 
ve Znojmě.) 
Kurzy Alfa vznikly v Londýně v sedmdesátých letech 20. století. Za 
posledních dvacet let jimi prošlo ve 169 zemích 23 milionů lidí mluvících 
112 jazyky. Probíhají ve stejném tvaru v římskokatolické církvi i ve 
většině církví protestantských. 
Určeny jsou těm: kdo se ptají; kdo si chtějí udělat představu; kdo kdysi 
prošli nějakými hodinami náboženství či přípravou ke konfirmaci, ale pak 
byli zaváti v životě jinam a rádi by si udělali dospělý názor. 
Nejde v nich o naverbování do konkrétní církve, ale o nabídku podnětů k 
přemýšlení. 
Alfa kurz 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. 
Více o samotném průběhu Vlastimila Ryšavá: „Bývalo nás v průměru 14, z 
toho asi třetina jsme byli my (podle označení pana faráře) Alfa tým. My, 
kteří jsme se hodinku před zahájením sešli, nachystali stůl, prostřeli, 
uvařili čaj, dovezli vždy úžasnou večeři. A na tomto místě chci znovu velmi 
poděkovat všem kuchařkám, které se nechaly oslovit a přispěly nám 
zdarma salátem, pomazánkou, uzeninou, polévkou atd. Také jsme se před 
těmito setkáními modlili, aby byl Pán Bůh přítomný a promlouval k nám. 
Když se sešli účastníci, napsali jsme si na cedulky, jak chceme být 
oslovováni. Pak jsme si vzali večeři a povídali si. Po večeři jsme zpívali 
píseň ze Svítá a následovala půlhodinová přednáška. Střídali se při nich 
náš pan farář, Marta Židková a Iva Květonová. Následovala diskuse ve 
skupinkách, na kterou se já těšila asi nejvíc. Ne že bych tak moc chtěla 
povídat (my jsme měli dávat prostor účastníkům), ale zajímaly mě jejich 
otázky a jakým způsobem o tom slyšeném přemýšlí. Postupem času jsme 
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se otvírali a odkryli i některé své hlubiny v otázkách víry a vztahu s 
Ježíšem i Pánem Bohem. 
Na posledním setkání, kde jsme hodnotili tyto společně strávené chvíle, 
zaznělo i: Kam budeme teď jezdit, když už končíme; děkujeme za poučné 
přednášky; přes rozpačitý začátek se kurz vydařil a rád či ráda jsem 
chodila; mohlo by následovat ještě něco dalšího; konečně prostor ve 
sboru mluvit o víře ad. 
Kromě pěti až šesti lidí tzv. mimo sbor přijali pozvání na kurz i někteří 
členové sboru. Jsem tomu moc ráda a za všechny zúčastněné jsem velmi 
vděčná.  
Pro jednu z účastnic byl Alfa kurz i cestou ke křtu. 
Vážně uvažujeme, že by se takové setkání s Alfa kurzy konalo i v příštím 
roce. A budeme rádi za nabídky pomoci.“ 
 

                                                                                ČTVRTEK     
STARŠÍ GENERACE 
Starší generace se scházela od podzimu do jara jednou za dva týdny na 
faře. Na jaře byl páteří programu Ježíšův život a příběh Jana Husa. Od 
podzimu je každé setkání věnováno jedné z postav moderních církevních 
dějin. Samotné setkání je zahajováno biblickým úvodem a zpěvem písní. 
Zbývá dostatek času i na různá témata, diskuse, prohlídku fotografií, 
vzpomínky. A občerstvení! Chystají je farář a pastorační pracovnice. 
 
MLÁDEŽ 
Představuje Jan Ryšavý: „Nosislavská mládež ještě žije! Sice jen ve 
skromném počtu 4, ale scházíme se pravidelně jedenkrát za čtrnáct dní v 
Brně v Blahoslavově domě spolu s dalšími brněnskými mládežníky. Vozí 
nás pan farář Macek, za což mu děkujeme. Na mládeži míváme pestrý 
program, který připravují: O. Macek, A. Jacobea a M. Horák. Společně se 
zamýšlíme nad Biblí i jak reálně naši křesťanskou víru žít. Zabýváme se 
historií církve i současnými problémy (např. uprchlíci). Diskutujeme, 
zpíváme, hrajeme hry a občas vyrazíme za kulturou do divadla. Jsme rádi, 
že je nám spolu dobře.“ 
 
                                                                                    PÁTEK     

DECHOVÁ KAPELA 
Pro dechovou kapelu byl rok 2015 hodně jiný než ty minulé. Intenzivně 
nacvičovala písně a skladby z evangelického chorálníku, který dostala 
darem od o. s. Consonare. Další a velmi oblíbený mezi trubači je notový 
sešit „TUTTI“, ve kterém jsou instrumentální skladby starých i nových 
mistrů, filmová hudba, duchovní písně, chorály, spirituály aj. Něco z toho 
připravila na Noc kostelů a také na úvod štědrovečerních bohoslužeb. 
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Na 2. adventní neděli byla kapela pozvána kulturní referentkou města 
Židlochovice ke zpestření řemeslnických trhů na náměstí Míru, kde 
přehrála snad všechny vánoční koledy a písničky i něco navíc. 
Její prvořadou službou je doprovod písní při pohřbech a nejinak tomu bylo 
i v roce 2015. 
Již tradičně hrála občanům městyse na Štědrý večer a u svého domu si s 
ní zahráli Jiří a Hynek Svobodovi koledu „Veselé vánoční hody“. Je to 
naděje do budoucna, kdy by se mohla kapela rozšířit o další hráče. 
Přejeme jim velmi, aby jejich elán vydržel. 
Od ledna roku 2016 je Vladimír Lukl členem Consonare, a je tudíž možné 
případným zájemcům o studium hry na žestě zapůjčit nástroj a opatřit i 
lektora. Začít mohou hrát děti od I. stupně ZŠ až po seniory. Podmínkou 
pro nátisk je mít přední zuby. 
 

                     O                                                        OSTATNÍ     
EKUMENA 
Vydávat společné křesťanské svědectví a proměňovat vzájemnou 
nevraživost ve spolupráci je prvořadým úkolem obou denominací v 
Nosislavi.  
Ekumenické shromáždění se konalo v lednu 2015 v Husově domě. Kázání 
měl Pavel Cebula. Při večerní mši v Židlochovicích pak kázal Ondřej 
Macek. 
Obě nosislavské farnosti také společně poprvé připravily Noc kostelů. 
Na závěr prázdnin jsme se účastnili táboráku římskokatolické farnosti. 
 
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ NOSISLAV DIAKONIE ČCE 
Během první poloviny roku 2015 probíhala výstavba Chráněného bydlení. 
Vděčni jsme byli všem, kdo svou velkorysostí stavbu umožnili a tolerovali. 
Kolaudace proběhla v létě. Během podzimu byl dům vybavován nábytkem.  
Fáze stavění, dokončování i obydlování se neobešla bez různých zádrhelů, 
ale na ty jsme si snad už i nějak za ta léta příprav zvykli. 
V listopadu nastoupila vedoucí Lenka Krutinová, která vyhrála výběrové 
řízení, a začala s prvními zaměstnankyněmi připravovat provoz domu tak, 
aby se v lednu 2016 mohli nastěhovat obyvatelé. 
Chráněné bydlení slouží osobám se zdravotním a chronickým zdravotním 
postižením (např. následkem autonehody, cévní mozkové příhody, 
roztroušené sklerózy apod.) ve věku nad 40 let, horní věková hranice není 
omezena. Jedná se o osoby, které pro trvalé změny zdravotního stavu 
potřebují částečnou nebo komplexní péči, jež jim nemůže být zajištěna 
členy rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče, 
a zároveň jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.    
Dispozice obytné části Chráněného bydlení Nosislav sestává v obou 
podlažích z obytného prostoru a pokojů pro jednu nebo dvě osoby se 
samostatným hygienickým zázemím a kuchyňkou. Pokoje v přízemí mají 
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přímý výstup na terasu, pokoje ve druhém podlaží jsou vybaveny 
prostornými balkony. Na pozemku jsou zpevněné plochy chodníku, 
parkovacích stání a teras, ostatní plochy budou zahradně upraveny.   
Základním cílem Chráněného bydlení Nosislav je vytvářet místo, kde je 
klientům poskytována účinná podpora tak, aby mohli žít co nejkvalitnějším 
způsobem života, podpora při naplňování jejich tělesných, duševních, 
duchovních a sociálních potřeb. Místo, které klienti vnímají jako své 
„doma“, tj. místo, kde se cítí dobře, které jim umožňuje seberealizaci, kde 
jsou svobodní a zapojení do života v domě i v obci. Uživatelé této služby 
musí počítat s kolektivním soužitím.   
Chráněné bydlení má kapacitu deset obyvatel a představuje tak 
alternativu k současným většinou velkokapacitním domovům. Cílem je 
vybudovat zde sociální službu rodinného charakteru.   
Podpora a pomoc je klientům zajišťována tak, aby byli v co nejvyšší míře 
zapojeni do péče o domácnost, zajištění stravy, sebeobsluhy. Je cílena na 
činnosti, které klient sám není schopen vykonat. Klient je vždy 
povzbuzován v tom, aby se na těchto činnostech dle svých možností 
podílel a nebyl pouze pasivním příjemcem této pomoci. Klienti se tak 
podílejí na zajištění chodu svých domácností: úklidu, nakupování, přípravě 
stravy, praní prádla atd. Život v Chráněném bydlení Nosislav tak běží v 
režimu co nejbližšímu běžnému chodu domácnosti s tím, že s činnostmi, 
které klienti nezvládají sami, jim pomáhají asistentky Chráněného bydlení.  
Sbor stavbu podpořil mimo jiné adventním jarmarkem i vydáním dalšího 
dílu biblických meditací Zastav se na chvíli. 
Děkujeme velmi i členům, kteří stavbu po léta podporovali finančně! 
Hana a Vladimír Svobodovi převzali po Lence Svobodové organizaci a 
prodej tzv. diakonického vína z Nosislavi a okolí. 
 
SBOROVÝ POBYT, TÁBOR PRO DĚTI A AUTOBUSOVÝ VÝLET 
Od 7. do 10. května se konal sborový pobyt v Huslenkách. Účastnily se ho 
převážně (ale nejenom) rodiny s dětmi. Program tvořily výlety, fotbalové 
zápasy, opékání klobásků, beseda o misii a návštěva bohoslužeb v 
Huslenkách. 
Autobusový zájezd zamířil 31. května na bohoslužby do Jindřichova 
Hradce, kde se účastníci setkali s Brchaňovými. Po obědě se jelo do 
Sezimova Ústí, do vily manželů Benešových. A následně do Tábora do 
muzea husitství a čokolády. 
Tábor pro děti proběhl opět ve spolupráci s dejvickým sborem. Tentokrát 
ovšem poprvé pod hlavičkou brněnské YMCA. Konal se znovu na 
evangelické faře ve Strměchách u Pelhřimova od 2. do 9. srpna. 
Duchovním i herním pilířem byl příběh o Jákobovi. Účastnilo se jej na 
třicet dětí, převážně z našeho sboru. Jako vedoucí z Nosislavi jeli bratranci 
Jenda a Filip Ryšaví, Lucka Bartušková a Michaela Krišpínová. Kuchyň 
vedla Iva Květonová. Hlavním vedoucím byl Ondřej Macek. Táboru 
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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.  
Během roku 2015 se s nimi neuskutečnilo žádné setkání. Pouze docházelo 
k pravidelné výměně korespondence. Společné akce jsou plánovány na 
rok 2016, kde přijedou z Hasseltu na otevření CHBN, sborový pobyt se 
bude konat na Slovensku nedaleko Reci a několik členů sboru by mělo jet 
na setkání do Gubenu. 
 
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. 
Mateřské centrum Nosislávek YMCA Brno působí v Nosislavi již deset let. 
Při aktivitách centra se prostřídalo za celou dobu jeho existence přes 80 
dětí a 50 dospělých většinou v roli dobrovolníků.  
YMCA (Young Men's Christian Association – tedy a původně Křesťanské 
sdružení mladých mužů) je nejstarší a největší celosvětovou mládežnickou 
organizací. Má 40 milionů členů ve 124 zemích světa. Je založena na 
křesťanských principech, klade si však za úkol být k dispozici pro všechny 
mladé lidí bez ohledu na náboženství, a přitom nevykonávat cílenou 
misijní činnost. Sbor se jí snaží právě proto podporovat a i tak sloužit 
veřejnosti. 
Některá setkání mateřského centra probíhají na faře, jiná v prostorách 
Husova domu. Mateřské centrum přispívá na energie. Několik členů sboru 
se do jeho práce intenzivně zapojuje.  
V roce 2015 se podařilo práci Nosislávku výrazně rozvinout. Pravidelně se 
během týdne konala tato setkání: Hernička pro nejmenší, Klapy-klap aneb 
Hrátky s rytmem a Bobulky aneb Hrátky v přírodě. Během letních prázdnin 
se podařilo uspořádat týdenní příměstský tábor pro děti od 3 do 7 let. Na 
jaře to vypadalo, že budou maminky z centra zakládat lesní školku, k 
tomu však nakonec kvůli nedostatku zájemců z obce nedošlo. Během roku 
se konaly rukodělné dílny pro děti i dospělé. Vyráběly se velikonoční 
dekorace, šperky a krmítka pro ptáčky, která byla instalována na 
veřejných místech, a děti do nich během zimy sypaly krmení. V září se 
uskutečnil víkendový pobyt na Blažkově pro rodiny s dětmi a mezi 
vánočními svátky došlo ke sportovnímu klání ve stolním tenise. 
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Práce mateřského centra je zajišťována dobrovolnicky, což pro některé 
aktivní členy znamená vyvinout nemalé úsilí. Odměnou je snad vědomí, že 
odvedená práce má svůj dobrý smysl. 
 
MIMOŘÁDNÉ AKCE 
V únoru proběhl v Husově domě kurz výroby biblických postaviček, 
kterých využíváme při katechetických shromáždění s dětmi i dospělými, a 
také z nich stavíme o Vánocích malý betlém. 
Od 15. do 17. května se v našem sboru konala školka mládeže 
Brněnského seniorátu. Měla téma Stáří vpřed a mimo jiné se její účastníci 
věnovali tématům souvisejícím s diakonickou péčí o seniory. Jedním 
z jejích hostů byl nikolčický rodák Ludvík Klobása. Mládežníci byli 
ubytováni v nosislavské škole. Členové sboru se ujali občerstvení.  
29. května se v Nosislavi poprvé uskutečnila Noc kostelů, kterou společně 
připravovali a koordinovali zástupci obou farností. V evangelickém kostele 
se konal koncert folkové křesťanské skupiny Pranic, kterou vede farář 
Ondřej Halama. Ivana Chrastilová představila návštěvníkům minulost i 
současnost sboru. V průběhu Noci bylo možno ochutnat fair trade kávu, 
čaj a čokoládu a vůbec se dozvědět o tom, co to je spravedlivý obchod s 
těmito surovinami. Byla otevřena věž kostela a k prohlédnutí nabídnuta 
výstava obrazů Jany Turecké. Pro děti byla nachystána soutěž. 
14. června se konalo sborové odpoledne s divadelním představením 
Terezy Říčanové a autorským představením knih pro děti. Děti pod 
vedením Lenky Dobrovolné připravily první hudební akademii (matiné), na 
které členům sboru předvedly, co se naučily ve svých hudebních školách. 
Konaly se také tři koncerty. 21. června Hany Bartošové a jejích žáků Petr 
Eben – Jan A. Komenský: Labyrint světa a ráj srdce. 20. září byli ve sboru 
církevní kantoři pod vedením Ladislava Moravetze. Ti vystoupili 
s varhanními a sborovými duchovními skladbami. A 4. října se uskutečnil 
koncert Brněnského ekumenického sboru věnovaný především barokní 
hudbě. 
Kromě výstavy Jany Turecké byly v kostele k vidění práce Mariky 
Bumbálkové a Jana Šibíka Jobova zvěst. 
Ve spolupráci s OÚ se konala 24. června přednáška o Janu Husovi. 
Pro děti ze Základní školy byl nachystán program o Janu Husovi a o 
Vánocích. 
I v roce 2015 proběhla sbírka šatstva a jiných potřebných věcí pro 
Diakonii Broumov. 
Adventní jarmark uvedlo svou „Vánoční hrou“ divadlo Kufr.  
A 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. 
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VEŘEJNÁ PREZENTACE 
V roce 2015 jsme vydali tři sborové listy (velikonoční, podzimní, vánoční). 
Jejich redakci zajišťují: 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.  
Sbor již pošesté vydal knížku meditací Zastav se na chvíli. Autorem 
meditací na rok 2016 je farář Jan Keřkovský. Knížku rozdáváme členům 
našeho sboru při narozeninových a jiných návštěvách. Více než tisíc kusů 
si od nás na podobné účely odkoupily sbory naší církve. Recenzi jste mohli 
číst v Českém bratru. 
 
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, Jiří Svoboda 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. Ti jsou také členy 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 členem komise pro celoživotní vzdělávání 
kazatelů při Synodní radě a podílel se spolu s Martou Židkovou a Ivou 
Květonovou na přípravě katechetických pomůcek pro nedělní školy. 
 
                                                                      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“. Netrpělivě a s napětím vyhlížíme rozhodnutí synodu 
(nejvyššího orgánu církve) o tom, jakým způsobem se v příštích letech 
bude zvyšovat odvod do personálního fondu. Zároveň se snažíme svými 
prostředky přispět i potřebným.  
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náklady 2015 

Spotřební a kancel. materiál, zboží: tisk 
sborových listů, meditací, předplatné 
církevního tisku, nákup Evangelických 
kalendářů a Na každý den, úklidové 
prostředky, tonery, knížky ad. 120 215,00 
Spotřeba energie: elektřina, plyn, voda, 
stočné 82 006,00 
Prodané zboží 0,00 
Běžná údržba: opravy 186 852,00 
Cestovné 22 530,00 
Prezentace – dary křesť. služby a sbor. 
pohoštění 16 291,00 
Telekomunikace 3 484,00 
Placené nájemné 0,00 
Spotřeba ostatních služeb: kurz biblických 
postaviček, vybavení na vody, autorská 
vystoupení, přednášející 

33 266,00 
 

Mzdové náklady vč. pojištění 10 160,00 
Daně a poplatky: daň z nemovitostí 448,00 
Poskytnuté dary: Dipu Snal, Chráněné 
bydlení, Diakonie Broumov 109 800,00 
Odvod repartic seniorátních 11 470,00 
Odvod repartic celocírkevních 30 850,00 
Odvod do PF 85 200,00 
Odvod do PF administrátora 0,00 
Odvod za pastoračního pracovníka 26 000,00 
Odpisy, prodaný majetek 44 523,10 
Ostatní náklady: pojistné 7 145,00 
Daň z příjmu: daň z úroků 592,67 
náklady celkem  790 832,77 
  
příjmy 2015 
Sborové sbírky 146 048,00 
Dary tuzemské 212 859,00 
Dary zahraniční 0,00 
Salár 286 180,00 
Příjmy z hosp. činnosti: nájemné, 
předplatné, prodej knížek meditací 126 891,00 
Ostatní sbor. příjmy: dividendy, úroky 8 220,07 
Tržby z prodeje majetku 0,00 
Přijaté příspěvky  0,00 
Provozní dotace: granty obec, JMK, MAS 45 000,00 
Výnosy celkem 825 198,07 
Hospodářský výsledek 34 365,30 
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K 31. prosinci 2015 sbor neměl žádné neuhrazené závazky, dluhy ani 
půjčky. 
 
SPRÁVA SBOROVÝCH BUDOV 
V roce 2015 proběhly tyto akce: 
Husův dům – instalace nového topení; výměna dveří do dvora; průběžné 
čištění žlabů. Fara: běžná údržba. Kostel: dokončení chodníku z boku 
kostela; vybudování toalety v prostorách kostela; čištění žlabů; běžná 
údržba (sečení trávy aj.).  Za veškerou vaši pomoc jak při brigádách, tak i 
za finanční příspěvky děkujeme. 
 
               Z                                                    ZAMĚSTNANCI 
PASTORAČNÍ PRACOVNICE 
Ve sboru pracuje od roku 2015 pastorační pracovnice Iva Květonová na 
poloviční úvazek. Během roku chodila na návštěvy v Nosislavi i v diaspoře. 
Spolupracovala s bratrem farářem při biblických hodinách pro děti, 
kurzech Alfa, Noci kostelů, při přípravě bohoslužeb a programů pro školu, 
při setkáních starší generace, rodin s dětmi a při plánování věcí budoucích. 
Podílela se na přípravě grantových žádostí, jejich realizaci a vyúčtování. 
Byla při organizaci dalších sborových aktivit, jako je jarmark, sborové 
odpoledne, sjíždění řeky nebo přespávání dětí v Husově domě. Starala se 
o administrativní záležitosti Mateřského centra, které spolupracuje se 
sborem, a některé jeho aktivity. Je ráda za živé společenství ve sboru, za 
to, co se daří vytvářet, za děti, které přicházejí v neděli i ve všední dny, za 
nově příchozí, za rozhovory. 
 
FARÁŘ 
Od podzimu 2009 je farářem sboru Ondřej Macek. Snaží se tu být pro 
jádro sboru (chodit na návštěvy, připravovat bohoslužby, vykládat Bibli 
dětem i dospělým, vymýšlet a chystat programy, být s těmi, kterým je 
těžko). Velmi stál o to, aby sbor se svou vírou nezůstával jen zavřený 
v kostele, ale pokusil se s ní seznamovat lidi v Nosislavi a okolí. Proto je 
rád za uskutečnění Alfa kurzu. Za důležitý rozměr křesťanské víry 
považuje diakonii – tu organizovanou institucí stejně jako tu bez 
systémového zastřešení. Je vděčný za to, že se podařilo dokončit výstavbu 
CHBN. A chce se snažit, aby domy zůstávaly propojené, aby se aktivita 
sboru v této oblasti prohlubovala, neskončila příspěvkem na výstavbu. 
Snaží se, aby sbor neměl nálepku uzavřené sekty. Proto vnímá jako 
důležité setkávání se snoubenci, kteří nepatří mezi praktikující členy 
církví, snaží se o spolupráci s římskými katolíky, YMCA, skauty a vůbec 
lidmi kolem sebe. Církev vnímá jako otevřený svobodný prostor, kde je 
možné bezplatně i anonymně nabrat sílu, inspiraci, setkat se s Biblí, a 
zároveň jako různorodé odpovědné společenství, které se stará o to, aby 
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tu takový prostor mohl být, a zároveň svými vzájemnými vztahy 
dosvědčuje, že způsoby života nabídnuté Ježíšem Kristem jsou možné. 
 
                      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 a Hana 
Gottfriedová); děkujeme učitelům nedělní školy (Eliška Ryšavá, Gabriela 
Březinová, Iva Květonová, Lenka Svobodová, Vlastimila Ryšavá, Hana 
Samsonová, Alžběta Macková, Miloš Dobrovolný, Lenka Švehlíková, Ilona 
Chrastilová, Filip Ryšavý, Jan Ryšavý); děkujeme službě (presbyteři a 
Jitka Brchaňová, Vladimír Vrbas, Vladimír Kendík, Jaroslav Koláček a Pavel 
Samson); 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 za úklid Husova domu a za úklid na faře 
Martě Rambouskové; děkujeme hospodářům za starost o naše budovy; 
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).  
Děkujeme všem, kteří sboru pomáhají žít (svými silami, modlitbami, 
radami, kázáními, nápady, finančními příspěvky).  
Doufáme, že při sboru zůstanete. 
Děkujeme Pánu Bohu. 
 
 
Výroční zpráva FS ČCE v Nosislavi za rok 2015, 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, 9. února 2016 schválilo a podává staršovstvo 
sboru. 
 
 


