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 2014, a předložit také informace o hospodaření.
(Zároveň si uvědomujeme, že právě život církve se nedá příliš
charakterizovat slovy a čísly.)

CHARAKTERISTIKA

VÝROČNÍ ZPRÁVA
FARNÍHO SBORU
ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ
V NOSISLAVI
ZA ROK 2014

Farní sbor Českobratrské církve evangelické vznikl 31. prosince 1781 na
základě tolerančních patentů císaře Josef 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. Každoročně pořádá
sbor rekreační a vzdělávací víkendové pobyty, tábory a výlety. Před
několika lety sbor 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
telefon fara:
mobil farář:
e-mail:
internetová prezentace:
číslo bankovního účtu:

+420 530 330 074
+420 739 244 754
nosislav@evangnet.cz
http://nosislav.evangnet.cz/
2900034096/2010

statutární zástupci:

Ondřej Macek (farář) a Vladimír Lukl (kurátor)
2

STATISTICKÉ ÚDAJE O SBORU
Sbor má 565 členů, z nichž 215 zaplatilo v roce 2014 salár.
Náš sbor měl v roce 2014 jednoho pracovníka na celý úvazek – faráře a
jednu pastorační pracovnici na čtvrtinový úvazek.
Mnoho činností a prací ve sboru je vykonáváno dobrovolníky.
V roce 2014 zemřeli čtyři členové sboru (konalo se však pět církevních
pohřbů). Byly pokřtěny čtyři malé děti a jeden dospělý. Tři lidé přestoupili
do sboru z jiných církví, tři z jiného sboru ČCE. 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.

N

NEDĚLE

BOHOSLUŽBY

Bohoslužby jsou to nejdůležitější, co se v našem sboru děje. Službou
Slova byla zajištěna také shromáždění o svátcích.
Kázání byla kromě jiného věnována výkladu Apoštolského vyznání víry,
které bylo probíráno v návaznosti na látku nedělní školy. Na podzim byl
zahájen výklad příběhů praotce Abrahama.
Svou službou se zapojují presbyteři i další členové. Byli bychom velmi
vděční, kdyby častěji zaznívaly také jejich modlitby.
Již tradičně je jedna píseň zpívána z našeho výběru ze zpěvníků Svítá
(Nosislavského kancionálu); další je tzv. píseň pro nedělní školu – tou se
mohou ke zpívajícímu shromáždění připojit pro její jednoduchost i děti,
které zatím neumějí číst. Dále se snažíme učit písním novým.
Konalo se několik rodinných nedělí. Před Vánoci zvěstovaly svou hrou děti.
Podvakrát byla nabídnuta možnost zůstat po shromáždění ke společnému
obědu.
V minulém roce bylo nedělních a svátečních bohoslužeb 55 za průměrné
účasti 82. Vysluhována byla sedmnáctkrát večeře Páně s průměrnou
účastí 74.
Kromě faráře sboru, pastorační pracovnice a vikářky Sandry Prčíkové
posloužili vedením bohoslužeb: Marta Židková, Petr Kulík, Ondřej Titěra,
Jiří Mrázek, Vlastimila Ryšavá, Filip Čapek, Beata Bohony, Vladimír
Svoboda, Alexandra Hauserová, Martina Pumrová.
Sborová oznámení připravuje Vladimír Lukl ve spolupráci s farářem sboru.
Z výjimečných nedělních shromáždění je třeba vyzdvihnout slib
staršovstva 6. dubna 2014, který přijal náměstek seniora Ondřej Titěra.
Staršovstvo se pokusilo oživit sborový rozhovor o večeři Páně. Promýšlíme
účast dětí i četnost vysluhování. Součástí tohoto přemítání bylo rozhodnutí
vysluhovat o všech adventních nedělích.
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Všímáme si, že počet účastníků klesá. Zvláště starším docházejí síly k
přicházení do shromáždění. Rádi bychom jim pomohli či je na bohoslužby
dovezli. Důvody jsou ovšem také jiné – někdy stojí za vytracením se
lidské konflikty. Chtěli bychom je umět napravit.
Radujeme se velmi z nových tváří i z toho, že se v našich shromážděních
objevují četní hosté.
VARHANÍCI

Jsme vděčni za obětavou službu varhaníků, která pro nás není
samozřejmá. 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.
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 třiceti. Děti
odcházejí po třetí společné písni a dělí se do dvou až tří skupin (nejmladší,
mladší a starší).
Ve školním roce 2013/2014 bylo vykládáno Desatero božích přikázání,
Modlitba Páně a Vyznání víry. Plán na školní rok 2014/2015 opisuje
církevní rok. Jednotlivé příběhy jsou věnovány také učení se životu,
díkůvzdání, postu a diakonii, životě církve a nakládání s časem.
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.
Rodiče (také prarodiče a přátelé) s dětmi během roku podnikli několik
společných výletů a jiných akcí, např. sjížděli na raftech Divokou Orlici.
KAZATELSKÉ STANICE A PRÁCE V DIASPOŘE
Posledních několik desetiletí měl náš sbor dvě kazatelské stanice, v Přibicích, kde

se shromáždění konají v modlitebně, a v Přísnoticích, kde jsme se scházeli
v budově základní školy. Průměrný počet účastníků byl v roce 2014 na
obou místech kolem čtyř. Stále častěji tedy docházelo ke spojování
k jedněm bohoslužbám v přibické modlitebně.
Po rozhovorech mezi aktivními členy v diaspoře a zástupci staršovstva
jsme se rozhodli shromáždění v přísnotické základní škole přerušit a
namísto toho konat v Přibicích během měsíce dvoje bohoslužby.
Od roku 2010 se koná biblická hodina v Blučině u manželů Faltýskových,
ke které přibyla na podzim 2011 také biblické hodina v Přísnoticích u
4

manželů Svobodových. Oběma rodinám velmi děkujeme za jejich
pohostinnost. V roce 2014 tato setkání pokračovala.
Přes obětavou práci několika členů nám v diaspoře chybí rodiny a
osobnosti, které by bylo ochotny a schopny organizovat život kazatelských
stanic samostatně a misijně jej rozvíjet. Právě to, žel, zdá se, nejde
zajistit z centra sboru.
Na druhou stranu by Nosislavští neměli zapomínat, že sbor se odehrává i
mimo jeho sídlo. Pro další existenci sboru bude možná nezbytné, aby se
v daleko hojnější míře sjížděli aktivní členové ze širokého okolí.
STŘEDNÍ GENERACE

Jednou měsíčně od podzimu do jara se v neděli odpoledne na faře konala
setkání střední generace. Biblický program (identifikační vyprávění o
některé biblické postavě) připravoval farář sboru, o druhý se děli jednotliví
účastníci. Zpívali jsme zpravidla ze zpěvníku Svítá. Na těchto setkání
probíhalo také plánování sborového pobytu a dalších akcí ve sboru.
Žel se v posledním roce často stávalo, že termíny setkání kolidovaly
s rodinným programem pravidelných návštěvníků těchto setkání.
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 2014 perikopy předepsané ekumenickým
lekcionářem pro rok A. Především se jednalo o pasáže z evangelia podle
Matouše.
Nešporních shromáždění bylo 34 za průměrné účasti 12.
V rámci nešporů se konaly také různé tematické přednášky: Alexandry
Hauserové o jejím ekumenickém pobytu v Jižní Koreji, Gabriely Horákové
o kaplanské službě v Armádě ČR, Filipa Čapka o biblické archeologii, Jiřího
Mrázka o vztahu církve a společnosti v Novém zákoně a Dušana Coufala o
přijímání pod obojí. K nim se (ovšem bez valného úspěchu) snažíme zvát
své spoluobčany.

Ú

ÚTERÝ

BIBLICKÉ HODINY PRO DĚTI

Biblické hodiny pro děti se konají ve dvou skupinách s průměrnou účastí
sedmnácti dětí. Probírány byly příběhy podle Lukášova sepsání evangelia a
jeho kniha Skutků apoštolských. Součástí setkání je společný zpěv,
modlitba, opakování, výklad látky, její zážitková reflexe a hry.
Občas není snadné děti zaujmout, říci jim příběhy, které slyšely již
mnohokrát, nově a zejména jim ukázat, že biblická vyprávění mají co
povědět i do našich současných životů.
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Na přípravě biblických hodin pro děti („nábožka“), které probíhají na faře,
se podíleli: farář sboru, pastorační pracovnice, vikářka a sestra Vlastimila
Ryšavá.
Úkol předávání víry leží do značné míry v rodině. Dítě by mělo vidět, že
víru, křesťanství žijí jeho nejbližší. Pokud rodiče chtějí, aby ve sboru jejich
dítě našlo domov, pak jej tam musejí mít i oni. Farář, katecheti tu mohou
sehrát roli těch, kdo třeba něco dokáží dovysvětlit, případně těch, kdo
mohou být dalšími svědky víry. A také platí, že chceme-li, aby mezi námi
byly děti, tak se o ně musíme zajímat. Starší o ty malé. A samozřejmě
naopak: ti malí, mladí o ty starší. Takové propojení nám ve sboru občas
chybí.
STARŠOVSTVO

V roce 2014 se uskutečnilo deset řádných schůzí staršovstva a jedna
ustavující. Podařilo se nám kromě běžného sborového provozu a různých
stavebních či finančních otázek věnovat se i rozhovoru o misii a večeři
Páně.
V únoru skončilo funkční období staršovstva (2008–2014), ve kterém
pracovali: Aleš Lukl, Miloš Dobrovolný, Luboš Samson, Vladimír Lukl (jako
kurátor), Jiří Svoboda, Ondřej Židek, Vladimír Svoboda, Ivana Chrastilová,
Roman Krišpín. Z náhradníků se schůzí pravidelně účastnila Hana
Gottfriedová. Rádi bychom jim na tomto místě ještě jednou poděkovali za
jejich službu, mnohdy nepředstavitelně časově, silově i duchovně
náročnou.
Dle církevních řádů svolalo staršovstvo výroční sborové shromáždění.
Na tom bylo mj. zvoleno staršovstvo nové (2014–2020): Luboš Samson,
Vladimír Lukl, Jiří Svoboda, Ondřej Židek, Vladimír Svoboda, Roman
Krišpín, Vlastimila Ryšavá, Jiří Květon. A jeho náhradníci: Miloš
Dobrovolný, Petr Bartušek, Mirka Pitáková, Jan Brchaň.
Staršovstvo deleguje své zástupce na seniorátní zasedání Jeronymovy
jednoty a na konvent.
Vlastimila Ryšavá a Vladimír Svoboda úspěšně dokončili tříletý kurz
vzdělávání laiků a budou v březnu 2015 ordinováni ke službě Slova a
svátostí.
SBOROVÝ ZPĚV

(NEBEŠTÍ KAVALÉROVÉ)

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. Již potřetí společně vystoupili s miroslavskými
zpěváky. Tentokrát na instalaci Davida Sedláčka. Zpívali také na instalaci
někdejší vikářky Sandry Prčíkové.
Počet zpěváků je asi 10. Stále jsou hledáni další zpěváci do čtyřhlasů!
Nácvik zpěvu vedla Hana Gottfriedová.
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S

STŘEDA

PŘÍPRAVA KE KONFIRMACI

O svatodušních svátcích byli konfirmováni (ke svému křtu se přiznali)
Kristýna Nečasová, Ondřej Ryšavý a Ilona Chrastilová. Jejich příprava,
kterou vedl farář sboru a podílela se na ní v roce 2014 také vikářka
Sandra Prčíková, trvala od ledna 2013. Učili se základům křesťanské víry
(Krédo, Modlitba Páně, Desatero), jejím zdrojům (Bible), významům
svátostí (křtu a večeře Páně), ale také o církevním roce. Součástí přípravy
bylo i několik společných víkendových pobytů. V postu vařili polévku pro
sbor.

PÁTEK
DECHOVÁ KAPELA

Naši hráči na dechové nástroje doprovázeli při pohřbech. Dále zahráli na
zahájení štědrovečerní pobožnosti a následně při tradiční obchůzce
občanům městyse. (Pro řadu z nich je to jistě jejich nejvýraznější setkání
se sborem.)
Na začátku léta se v Nosislavi uskutečnilo pracovní soustředění Consonare
– evangelických pozounových sborů, o. s., kterého se účastnili i členové
naší kapely. Na závěr obdrželi jako povzbuzení nové noty.

O

OSTATNÍ

EKUMENA

BIBLICKÁ HODINA PRO DOSPĚLÉ

Starší generace se scházela od podzimu do jara jednou za dva týdny na
faře. První část programu tvoří zpěv duchovních písní a podrobné probírání
Ježíšova života. V druhé je připomínána biografie Husova. Ve třetí zbývá
dostatek času na různá témata, diskuse, prohlídku fotografií, vzpomínky.
Byli bychom rádi, kdyby do tohoto shromáždění našli cestu i čerstvější
důchodci, lidé osamělí, vdovy a vdovci, kterým třeba bývá doma smutno.

Vydávat společné křesťanské svědectví a proměňovat vzájemnou
nevraživost ve spolupráci je prvořadým úkolem obou denominací v
Nosislavi.
Liturgii pro ekumenické shromáždění, které se konalo v lednu 2014
v kostele sv. Jakuba Většího, připravily církve z Kanady. Kázání měl
Ondřej Macek. Po skončení následovalo hojné občerstvení a společná
debata v Lidovém domě.
Ve výročí sarajavského atentátu, který byl jedním z klíčových podnětů pro
rozpoutání světové války před sto lety, se konala pouť od pomníku
k pomníku. Součástí této ekumenické pobožnosti bylo připomenutí
stoletého varování, že pro lidské šílenství a hřích muselo zemřít tolik
nosislavských občanů. Přemýšleli jsme však také o tom, že někdo byl
ochoten obětovat život za svobodu národa. A zároveň se jednalo o
příležitost, jak na chvíli překonat, že kdysi nebylo v Nosislavi možné
vztyčit padlým pomník jediný. V tentýž den, 28. června 2014, se konala i
ekumenická polní mše v Hrušovanech u Brna před kostelem Panny Marie
Královny.
Na závěr prázdnin jsme se účastnili táboráku římskokatolické farnosti.
A 17. listopadu se v římskokatolickém kostele konala ekumenická
pobožnost: kvůli svobodě – ve svobodě, o svobodě – za svobodu.

MLÁDEŽ

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ NOSISLAV DIAKONIE ČCE

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
upravený, obroušený bůh, bůh podle našich představ, bůh z našich
představ.
Na biblických hodinách jsme četli evangelium podle Matouše, první
kapitoly První knihy Samuelovy a List Filipským.

ČTVRTEK
STARŠÍ GENERACE

Setkání mládeže (průměrně v počtu čtyř) se konala zpravidla jednou za 14
dní. V roce 2013/2014 společně s mládeží ze Silůvek. Duchovní program
se opíral o knížku Tančící skály od Marka Orka Váchy. Druhý program
spočíval většinou v hraní deskových her, to vše doplněno zpěvem ze Svítá
a občerstvením. Od školního roku 2014/2015 jezdíme na setkání dorostu
do Blahoslavova domu. Biblickou páteří setkání jsou Ježíšova podobenství.
Také v tomto setkání je stále zřetelnější, že je třeba hledat jeho novou
podobu přiměřenou současným potřebám a trendům.
V listopadu byla mládež na víkendovém pobytu v Javorníku nad Veličkou.
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Před létem proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby, které následně
Regionální operační program schválil, a byla podepsána smlouva s
vítěznou firmou OSP, spol. s r. o., Moravský Krumlov.
Vděčni jsme všem, kdo svou velkorysostí stavbu umožňují a tolerují.
Dostavěno by mělo být v létě 2015, zařízení by mělo fungovat od ledna
2016.
Sbor stavbu podpořil adventním jarmarkem (během kterého proběhla
prohlídka staveniště) i vydáním dalšího dílu biblických meditací Zastav se
na chvíli.
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Lenka Svobodová ve spolupráci s manželem i dalšími dobrovolníky opět
během celého roku a zejména před vánočními svátky organizovala prodeje
tzv. diakonického vína z Nosislavi a okolí. Hledáme nového dobrovolníka
pro pokračování této činnosti.
Svědky jsme velké podpory jednotlivců i celých sborů našeho díla.
Pomalu se blížíme do fáze, kdy bude možné přetavit někdejší sny a přání v
realitu. Jistě se to neobejde bez dalších starostí a třeba i neshod v
představách. Přesto máme naději, že stavba v někdejší zahradě Husova
domu začne sloužit potřebným.
Byli bychom rádi, kdyby se o práci i dobrovolnickou službu v novém
zařízení Diakonie ČCE přihlásili členové našeho sboru.

21. září do Nosislavi přijel autobus z Reci. Společně jsme si při
bohoslužbách připomněli 600. výročí prvního reformačního vysluhování
podobojí způsobou v Čechách, o kterém pak odpoledne přednášel Dušan
Coufal. Tato připomínka měla podstatnou souvislost – že nosislavští
evangelíci během protireformace chodili na bohoslužby a utrakvistickou
večeři Páně právě do Reci.
Od 9. do 12. října ve sboru pobývala návštěva z Gubenu. Konal se
společný výlet do Třebíče, Kralic a Horních Vilémovic, pobytí ve sklepě u
Jindřicha Kleina a rozhovor o životě obou společenstev, jejichž vztah trvá
již několik desetiletí.
MATEŘSKÉ CENTRUM NOSISLÁVEK YMCA BRNO

SBOROVÝ POBYT, TÁBOR PRO DĚTI A AUTOBUSOVÝ VÝLET

Od 8. do 11. května se konal sborový pobyt v Hříběcím. Účastnily se ho
převážně (ale nejenom) rodiny s dětmi. Program tvořily výlety (ZOO
Jihlava, Křemešník), fotbalové zápasy, stavění hrází v potoce,
dobrodružná hra Luboše Hainze, opékání klobásků, přednáška Jana
Keřkovského (faráře v Jihlavě) a návštěva bohoslužeb v Horních
Dubénkách. Letos jsme trochu postrádali více prostoru ke společnému
zpívání a bytí jen tak.
Tábor pro děti proběhl opět ve spolupráci s dejvickým sborem. Konal se
na evangelické faře ve Strměchách u Pelhřimova od 3. do 10. srpna.
Duchovním i herním pilířem byla Ježíšova podobenství. Účastnilo se jej na
třicet dětí, převážně z našeho sboru. Sboru se podařilo „vygenerovat“ dva
nové vedoucí, bratrance Jendu a Filipa Ryšavé, kteří před pár lety jezdili
ještě jako účastníci. Kuchyň vedla Iva Květonová. Táboru rozumíme jako
příležitosti propojit děti z různých sborů, prožít společně nevšední čas a
jiným způsobem oživit biblické příběhy.
Autobusový zájezd zamířil 16. listopadu na bohoslužby do Javorníka nad
Veličkou, kam skoro před sedmdesáti lety odešel z Nosislavi vikář Václav
Procházka. Tradiční horňácké bohoslužby a zpěv z Elsnerova kancionálu
byly už samy o sobě velkým zážitkem. Následoval oběd a prohlídka
větrného mlýnu v Kuželově. Odpoledne se výprava z Nosislavi, Hustopečí
a Nikolčic účastnila velkolepé instalace zatím poslední nosislavské vikářky
Sandry Prčíkové. Dojem na ni učinily mužské pěvecké sbory, celková
atmosféra i bohaté občerstvení.
PARTNERSKÉ SBORY

Náš sbor má tři partnerské sbory: ve slovenské Reci, v německém Gubenu
a v nizozemském Hasseltu.
S Hasseltskými jsme byli v roce 2014 pouze v korespondenčním vztahu.
Intenzivně se však zajímali o naši Diakonii. Se smutkem jsme přijali
zprávu o náhlém úmrtí jedno z předních organizátorů tohoto partnerství,
Joopa v. Ruitena.
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Mateřské centrum Nosislávek YMCA Brno spolupracuje se sborem v
Nosislavi již řadu let. Ke svým aktivitám využívá nabídnuté sborové
prostory. V minulém roce se Nosislávek scházel dvakrát týdně ke svým
pravidelným aktivitám. Středa patřila setkání maminek s dětmi a v pátek
bývalo pod vedením Alžběty Mackové společné muzicírování Klapy – klap
za průměrné účasti 8 dětí. Během roku se uskutečnilo ještě několik dalších
setkání. Sportovní klání, zimní závod v Silůvkách, odpoledne s divadlem,
výtvarné dílny, příprava a instalace laviček do ovocné aleje.
Do dění mateřského centra se zapojují nové tváře, za což jsme rádi. V
letošním roce chceme pokračovat v zavedených aktivitách a vytvářet nové
příležitosti ke společným setkáním.
MIMOŘÁDNÉ AKCE

V únoru proběhl v Husově domě kurz výroby biblických postaviček,
kterých využíváme při katechetických shromáždění, i z nich stavíme o
Vánocích malý betlém.
V květnu jsme se v rozhovoru rozloučili s farářem Luďkem Korpou, který
ze sousedních Klobouk odešel do západních Čech. Vyprávěl svůj životní
příběh, jak se z profesionálního vojáka stal kazatelem ČCE.
V červnu se konaly dva mimořádné koncerty. Na začátku měsíce zde měl
své soustředění Brněnský ekumenický sbor, na jeho konci vystoupila
Američanka Kristen Cooper.
Na závěr školního roku proběhlo sborové odpoledne s divadelním
vystoupením.
V kostele byly postupně instalovány tři výstavy: Marie Plotěné (při
vernisáži vystoupila s hrou na theorbu Tereza Pavelková), Terezy Říčanové
a Jany Mahovské. Tereza Říčanové v září také sehrála představení Vlk
Šedivák.
I v roce 2014 proběhla sbírka šatstva a jiných potřebných věcí pro
Diakonii Broumov.
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A stále trvá sponzorování studia Dipu Snala z Bangladéše. Kromě
pravidelného příspěvku na studium jsme jemu i jeho rodině prostřednictví
humanitární organizace Adra přispěli na dárek.

také
pro
zkušební
zrušení
plotu
před
kostelem.
Břemeno
několikatýdenních prací nesel zejména Petr Bartušek ml. spolu s řadou
brigádníků. Děkujeme.

VEŘEJNÁ PREZENTACE

HOSPODAŘENÍ

V roce 2014 jsme vydali čtyři sborové listy (velikonoční, podzimní, vánoční
a mimořádný o přechodu církví na samofinancování). Jejich redakci
zajišťují: Lenka Dobrovolná, Vladimír Svoboda 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 po páté vydal knížku meditací Zastav se na chvíli.
Autorem meditací na rok 2015 je farář Daniel Ženatý. 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.

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.

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 a Vladimír Svoboda. V
seniorátní Jeronymově jednotě jsou aktivní Jiří Svoboda a Luboš Samson.
Předsedou seniorátního odboru mládeže byl Jiří Lukl. Seniorátního
vzdělávání laiků se účastnili Vladimír Svoboda, Vlastimila Ryšavá a Jiří
Svoboda. V dozorčích radách středisek Diakonie ČCE v Brně a Kloboukách
zasedali: Jiří Svoboda, Ondřej Macek a Hana Svobodová. Marta Židková a
Iva Květonová jsou spirituálkami Evangelické akademie. Tu vede Hana
Svobodová. V brněnském středisku Diakonie ČCE pracuje Lenka
Svobodová a Eliška Ryšavá. Marta Židková je kazatelkou ve sboru BrnoŽidenice a 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. Ve sboru byla na roční praxi
vikářka Sandra Prčíková.

HOSPODAŘENÍ
SPRÁVA SBOROVÝCH BUDOV
V roce 2014 byla v Husově domě zrekonstruována suterénní klubovna, do které

byly pořízeny nové dveře, krbová kamna a osvětlení. Sloužit by měla
dětem, mládeži i pro setkání menších skupin.
Velkou akcí bylo vybudování bezbariérového vchodu do kostela. Byly
zrušeny schody, cesta ke kostelu nově vydlážděna a osazena zábradlím,
které zhotovil Jiří Svoboda (z č. 1). Odstraněna byla koryta na straně lípy
před kostelem a natažena voda od vodoměru ke kostelu. Rozhodli jsme se
11

2014
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
Prodané zboží
Běžná údržba: opravy
Cestovné
Prezentace – dary křesť. služby a sbor.
pohoštění
Telekomunikace
Placené nájemné
Spotřeba ostatních služeb: kurz biblických
postaviček, vybavení na vody, 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 do PF administrátora
Odvod za pastoračního pracovníka
Odpisy, prodaný majetek
Ostatní náklady: pojistné
Daň z příjmu: daň z úroků
Náklady celkem

94 688,00
152 795,43
0,00
159 827,00
21 631,00
4 205,00
3 807,00
0,00
26 904,00
10 160,00
383,00
96
10
29
81

150,00
240,00
910,00
100,00
0,00
6 500,00
0,00
7 145,00
99,38
705 544,81
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Sborové sbírky
Dary tuzemské
Dary zahraniční
Salár
Příjmy z hosp. činnosti: nájemné,
předplatné, prodej knížek meditací
Ostatní sbor. příjmy: dividendy, úroky
Tržby z prodeje majetku
Přijaté příspěvky
Provozní dotace: granty obec, JMK, MAS
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek

128 959,00
127 139,00
0,00
310 287,00
78 044,00
5 623,40
0,00
0,00
98 000,00
748 052,40
42 507,59

K 31. prosinci 2014 sbor neměl žádné neuhrazené závazky, dluhy ani
půjčky.
tabulka salárů
zaplacená výše
od
od
od
od
od
od
od
od
od
od

100 do 199
200 do 499
500 do 999
1 000 do 1 999
2 000 do 2999
3 000 do 4 999
5 000 do 5 999
6 000 do 6 999
9 000 do 9 999
10 000 do 100 000

celkový součet

Z

počet
salárníků
13
57
52
47
16
16
2
4
2
6

součet salárů
celkem
1 550
14 300
27 290
52 850
33 350
57 300
10 500
24 000
18 600
70 547

průměrný
salár
119
251
525
1 124
2 084
3 581
5 250
6 000
9 300
11 758

215

310 287

1 443

ZAMĚSTNANCI

PASTORAČNÍ PRACOVNICE
V našem sboru pracovala na čtvrtinový úvazek pastorační pracovnice Iva
Květonová. Chodila na pastorační návštěvy v diaspoře i v Nosislavi.
Spolupracovala s bratrem farářem při biblických hodinách pro děti, při přípravě
bohoslužeb a programů pro nedělní školu, při plánování věcí budoucích. Měla na
starost organizaci některých sborových setkání a aktivit. Podílela se na přípravě
grantových žádostí, jejich realizaci a vyúčtování. Účastnila se semináře pro
pastorační pracovníky a vařila s konfirmandy polévku.
Byla a je ráda za živé společenství ve sboru, za to, co se společně daří vytvářet, za
kupu dětí, které přicházejí v neděli i ve všední dny, za nově příchozí, za povídání a
vzpomínky starších členů.
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FARÁŘ
Šestým rokem byl farářem sboru Ondřej Macek.

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, 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,
co pomáhají chystat všemožná občerstvení a kávu po bohoslužbách;
děkujeme těm, co pomáhají chystat setkání v diaspoře (manželé
Svobodovi, 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).
Uvědomujeme si, že vše, co se ve sboru děje, je dílo našeho Pána, Pána
církve a my jsme služebníci na jeho vinici. A jemu jsme vděční za vše, co
nám přinesl uplynulý rok. Děkujeme všem, kteří sboru pomáhají žít
(svými silami, modlitbami, radami, kázáními, nápady, finančními
příspěvky).
Doufáme, že při sboru zůstanete.
Výroční zpráva FS ČCE v Nosislavi za rok 2014, 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 +420 739 244 754, e-mail
ondrej.macek@evangnet.cz); kurátor Vladimír Lukl (mobil 721866 861, e-mail
vladimir.lukl@post.cz). Zprávu sestavilo a podává staršovstvo sboru.
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