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 2013,
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 2013

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 a výlety. Před několika lety sbor rozvinul spolupráci s
MC Nosislávek, Diakonií ČCE a v minulém roce také 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 radují, když je jim
dobře, místem, kde je aktivně rozvíjena eticko-kulturně-enviromentální biblická
tradice.
Ondřej Macek

KONTAKTNÍ ÚDAJE O SBORU
Masarykova 156
691 64 Nosislav
IČ: 48452831
telefon fara:
mobil farář:

+420 530 330 074
+420 739 244 754

email:
internetová prezentace:
číslo bankovního účtu:

nosislav@evangnet.cz
http://nosislav.evangnet.cz/
2900034096/2010

statutární zástupci:

Ondřej Macek (farář) a Vladimír Lukl (kurátor)
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STATISTICKÉ ÚDAJE O SBORU
Sbor má 558 členů, z nichž 208 zaplatilo v roce 2013 salár.
Náš sbor měl v roce 2013 jednoho pracovníka na celý úvazek – faráře a jednu
pastorační pracovnici na čtvrtinový úvazek.
Mnoho činností a prací ve sboru je založeno na dobrovolnících, kterých je více než
třicet.
V roce 2013 zemřelo 10 členů sboru (konalo se však 11 církevních pohřbů). Byly
pokřtěny dvě malé děti a jeden školák. Konalo se devět svateb.
Jiří Květon a Ondřej Macek

NEDĚLE
BOHOSLUŽBY
Sedmý den Bůh požehnal a přestal konat veškeré své dílo. Sedmý den v týdnu je
čas odpočinku a čas díků. Ve staršovstvu jsme se vždy snažili, aby byly vždy řádně
konány a službou Slova zajištěny nedělní i sváteční bohoslužby.
V minulém roce bylo nedělních a svátečních bohoslužeb 58 za průměrné účasti 89.
Vysluhována byla dvanáctkrát Večeře Páně s průměrnou účastí 72. (Všechny
průměrné účasti mají klesající tendenci.)
Jednou měsíčně se konala modlitební chvíle před nedělními bohoslužbami.
Hosty na kazatelně byli: Jana Potočková (farářka v Třebíči), emeritní farář Jaroslav
Vítek, Daniel Ženatý (náměstek synodního seniora), Miroslav Erdinger (farář v
Praze-Kobylisích), Luděk Korpa (farář v Kloboukách u Brna), Pavel Kašpar
(náměstek synodního seniora), emeritní farář Ctirad Novák, Marian Šusták (farář v
Mostu).
Z domácích slovem sloužili při hlavních bohoslužbách či nešporech: Marta Židková,
Iva Květonová, Vladimír Svoboda, Vlasta Ryšavá, Ivana Chrastilová a Vladimír
Lukl.
Po šedesáti letech máme od října 2013 ve sboru vikáře, respektive vikářku
Alexandru Prčíkovou. Jejímu výkladu Písma jsme mohli naslouchat při nedělních
službách Božích, na nešporech, na biblických hodinách, děti na náboženství. Máme
možnost vnímat výklad Písma z jiného úhlu. Je pro nás obohacením.
Ondřej Macek kázal zejména na jednotlivá přikázání Desatera, trojí přikázání
lásky, církevní perikopy a biblické příběhy s anděly.
Vladimír Lukl
VARHANÍCI
Při našich bohoslužbách si asi neumíme ani představit, že by nebyl varhanní
doprovod. Je jejich nedílnou součástí a téměř samozřejmostí. I v loňském roce se
pravidelně za klaviaturou střídali Aleš Lukl, Hana Gottfriedová, Marta a Ondřej
Židkovi. Rádi bychom mezi sebou uvítali další zájemce o tuto službu a předali naše
zkušenosti.
Hana Gottfriedová
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BOHOSLUŽBY PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)
Děti jsou radostí a oživující součástí našeho sboru, jsme za ně rádi a pro jejich
někdy opravdu požehnanou účast na nedělních bohoslužbách připravujeme každou
neděli (kromě letních prázdnin a velkých svátků) tzv. nedělní školu. Děti odcházejí
po třetí společné písni a dělí se do dvou skupin. Jedna z písní ve shromáždění je
pravidelně určena i pro děti, které ještě neumějí číst.
V mladší skupině se schází průměrně asi 10 dětí a ve starší skupině, kterou tvoří
všichni školáci až po konfirmandy, je dětí o něco víc a práce s nimi je často
náročnější a zaujmout je také není vždy snadné.
V minulém školním roce jsme probírali příběhy z knihy Skutků, v tom letošním se
snažíme o výklad Desatera božích přikázání a Modlitby Páně.
Učitelé se pravidelně scházejí jednou za dva měsíce na faře, kde rekapitulují, co
bylo, a plánují, co je čeká. Na přípravě nedělní školy se během ruku vystřídá asi
deset učitelů.
Děti pod vedením Alžběty, Ivy a Vlastičky připravily pro sbor vánoční stínové
divadlo. Byla to originální hra. Děti si napsaly text a vyrobily loutky. Toto divadlo
děti zahrály i pro místní základní školu.
Rodiče s dětmi během roku podnikly několik společných výletů a jiných akcí např.
sjížděli v létě na raftech divokou Svratku z Židlochovic až do Nosislavi. Zvládli to
všichni ve zdraví a plní nových zážitku a jistě už se těší co pro ně společně zase
připravíme.
Hana Samsonová
KAZATELSKÉ STANICE
Mezi naše kazatelské stanice patří Přibice a Přísnotice.
V Přibicích je výhodou modlitebna, která však již dávno nebývá „plná“. Počet
domácích je asi 3 až 5 lidí.
V Přísnoticích tradice setkávání sahá do 50. let minulého století a od té doby se
zde scházíme v místní škole. I zde je však počet příchozích většinou na hranici 5
osob.
Hledáme cestu, jak dál. Domácí nenalézají příliš odvahu dojíždět do sídla sboru.
Nevíme, jak oslovit i další členy sboru, aby se společenství zúčastňovali.
Hana Gottfriedová
STŘEDNÍ GENERACE
Tak se mě onehdy kdosi zeptal, jestli přijdu na středověk. Když jsem nechápala,
tak mi bylo vysvětleno, že na střední generaci. Říkám na to, že snad ještě nejsme
tak staří a zkostnatělí abychom pamatovali středověk a museli si podle toho říkat.
Dostalo se mi vysvětlení, že středověk znamená střední věk a proti tomu už nic
nenamítám.
Setkáváme se jednou měsíčně od podzimu do jara v neděli odpoledne na faře.
Program začínáme zpěvem písní z mládežnického zpěvníku Svítá (písně bývají na
přání). Čteme z bible. Někdy jsme rozděleni do slupinek a odpovídáme na otázky,
které si pak společně přečteme. Následuje slovo faráře o biblické postavě (muži i
ženy se tu střídají). Ve druhém programu už jsme se všichni prostřídali při
vyprávění o své práci a dětství. A tak vymýšlíme co dál - jednou jsme si hráli stolní
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hry, jindy manželská dvojice vyprávěla, jak se poznali a nebo se chystá program
budoucích sborových akcí.
Vlastimila Ryšavá

NEŠPORNÍ POBOŽNOST
Nešporní shromáždění v našem sboru se koná v neděli odpoledne v 17.00 hodin na
faře či v Husově domě. Bývá připravováno bratrem farářem. Základem pro
meditace byly v roce 2013 verše z proroka Izajáše
a církevní perikopy.
Nešporních shromáždění bylo 26 za průměrné účasti 10.
V rámci nešporů se konaly různé tématické přednášky: Tomáš Potoček povídal o
smíchu, trápení a modlitbách seniorů, Martin Horák povídal o tom, jak se farářuje
v Anglii, přednášku na téma Vztah diakonie a sboru, sboru a diakonie měl Miroslav
Erdinger, O lidech, jídle a krajině besedoval Zbyněk Ulčák z Masarykovy university
v Brně.
Vladimír Lukl

ÚTERÝ
BIBLICKÉ HODINY PRO DĚTI
Achab, Eliáš, Chizkijáš a Jóšijáš, Jeremiáš a Ezechiel. Králové a proroci. Příběhy
lidské slabosti i odvahy a jako refrén se opakující odpadání z cesty víry. Světem
Starého zákona jsme procházeli až do velkých prázdnin. A pořád jsme s napětím
čekali, jak skončí kostelový víceboj a jak to bude se slibovanou plavbou lodí.
Začátkem července se malá skupinka mořeplavců vydala velký kus za Slatinu,
dokonce až na břeh řeky Jihlavy. Neplulo se v neckách, ale na opravdových
raftech. Posádky dorazily zdárně do cíle, leč na kost promočené. Druhý den se
ještě jezdilo po Svratce ze Židlochovic do Nosislavi. A byly prázdniny. V září jsme
se sešli k vyprávění příběhů o Ježíšovi, jak je sepsali evangelisté. Jsme zase dvě
skupiny rozdělené podle věku. Dohromady nás bývá asi 16. Děti z Hrušovan,
Nikolčic a Nosislavi. Ve školním roce 2013/2014 máme tři učitele: faráře, vikářku a
pastorační pracovnici.
Iva Květonová

Ve staršovstvu kromě hospodářských starostí jsme hovořili o radostech, které nás
těší, ale také o bolestech, jimiž tu a tam sbor prochází. Modlíme se za ně.
Už zbývá jen pár dní do konce volebního období staršovstva v současném složení.
Je toho hodně, co za šest let bylo vykonáno a co jsme směli prožít. Každým rokem
jsme se snažili s tím sbor na výročním shromáždění seznamovat. To fyzické, co je
vidět, co bylo zbudováno, ať dobře slouží, a chraňme si to, mějme to v péči,
chovejme se k tomu jako k vlastnímu majetku.
Největší a nejtěžší úkol čekal na staršovstvo hned na začátku, kdy bratr farář
Marian Šusták oznámil, že bude odcházet. Tehdy jsme si řekli, že bude třeba
citlivě jednat a snažit se, abychom s dalším kazatelem sboru našli „společnou řeč“.
Byl to víc jak rok naplněný očekáváním a nadějí a hodně trpělivé práce tří lidí ze
sboru. Nakonec, díky Bohu, jsme dobře zvolili a sbor přijal nového faráře Ondřeje
Macka s nadějí, že nám bude dobrým pastýřem...
Všem ve staršovstvu jsem vděčný za jejich přístup, vstřícnost, ochotu, obětavost a
píli, za čas, který věnovali práci pro sbor, a to vše ve volném čase až po svém
zaměstnání.
Poděkování také patří všem ochotným sestrám a bratřím ve sboru, jež staršovstvo
podporovali a také pomáhali v pravidelných službách a byli dobrými pomocníky,
když bylo potřeba přiložit ruku k dílu. Je to dobrá naděje a vklad do budoucna, kdy
nás čeká nová etapa života sboru – finanční soběstačnost. Pro ten nový čas
prosme Boha, aby nás na strastiplné cestě, která nás čeká, neopouštěl a v Ježíši
Kristu nám dával naději, že nejsme sami. Vždyť Ježíš Kristus řekl: Já jsem ta
cesta, pravda i život. Bez cesty jít se nikam nedá. Bez pravdy marně člověk
pravdu hledá. Bez života žít se nedá.
Vladimír Lukl
SBOROVÝ ZPĚV (NEBEŠTÍ KAVALÉROVÉ)
Zkoušky v loňském roce se konaly v pondělí či v úterý večer. Počet zpěváků je asi
10 až 12.
Snažíme se obohatit svým zpěvem především sváteční bohoslužby i podpořit
pohřební shromáždění. Ráda bych poděkovala všem zpěvákům a také našim
„důchodkyním“, která nám chodí „vypomáhat“.
Na podzim jsme se pustili do nácviku žalmů z připravovaného nového zpěvníku.
Hledáme další zpěváky mezi sebe, abychom opravdu mohli zpívat i čtyřhlasy. Při
menším počtu jsme spíše odkázáni na zpěv za doprovodu kytary. Přijďte mezi nás!
Hana Gottfriedová

STARŠOVSTVO
V roce 2013 se uskutečnilo 10 řádných a 3 mimořádné schůze staršovstva. Dvě z
nich se týkaly budoucnosti sboru při přechodu na samofinancování. K poradám
jsme hojně využívali i internetu.
Staršovstvo pracovalo v desetičlenném obsazení. Z náhradníků se zúčastňovala
Hana Gottfriedová.
Dle církevních řádů svolalo staršovstvo výroční sborové shromáždění a mimořádné
sborové shromáždění týkající se změny rozpočtu.
Staršovstvo deleguje své zástupce na seniorátní zasedání Jeronymovy jednoty a
na konvent. Někteří presbyteři se zúčastnili presbyterní konference s tématem:
křest a večeře Páně.
5

STŘEDA
PŘÍPRAVA KE KONFIRMACI
Na konfirmační přípravku chodíme tři stateční (Kristýna Nečasová, Ondra Ryšavý a
já). Pod vedením pana faráře se takto scházíme od ledna 2013. A na podzim nás
začala zkoušet i paní vikářka. Učíme se tu základům křesťanské víry a probíráme
například Ježíšův život, hledání v Bibli, křest, modlitbu Páně…
Už jsme absolvovali spolu s konfirmandy z Hustopečí a Nikolčic dvě konfirmační
soustředění s tématy: Desatero, křesťanské svátky – církevní rok.
6

Když vše dobře dopadne i při konfirmační zkoušce, uvidíme se 8. června v kostele
při slavnosti konfirmace. Těšíme se na slavnost i na vás.
Ilona Chrastilová
BIBLICKÁ HODINA PRO DOSPĚLÉ
Biblické hodiny se konají v zimním období, vždy ve středu od 18.00 hod.
Účastníci tohoto setkání se scházejí na faře a i v letošním roce bratr farář se
sestrou vikářkou pokračují ve výkladu Matoušova evangelia. Začínáme společně
písní, následuje modlitba, výklad a s písní se v závěru rozcházíme. Účast bývá
pěkná. Toto rozjímání nad Písmem trvá hodinku a jsme spolu rádi.
Vlastimila Ryšavá

ČTVRTEK
BIBLICKÁ HODINA PRO DOSPĚLÉ V BLUČINĚ A PŘÍSNOTICÍCH

Snažíme se nezapomínat také na členy sboru v široké diaspoře. Od roku 2010 se
proto koná biblická hodina v Blučině u manželů Faltýskových, ke které přibyla na
podzim 2011 také biblické hodina v Přísnoticích u manželům Svobodových. Oběma
rodinám děkujeme velmi za jejich pohostinnost. V roce 2013 tato setkání
pokračovala. Blučinské biblické se účastní i lidé ze Židlochovic.
Krása těchto setkání je v domácím prostředí, větší blízkosti, společném mluvení.
Děkujeme za nabídnutá místa ke scházení i za čaj.
Ondřej Macek
STARŠÍ GENERACE
Starší generace se schází v zimním období každé dva týdny ve čtvrtek v 15 hodin
na faře. Zahajujeme písní, modlitbou a krátkým biblickým zamyšlením některého z
účastníků. Farář vyprávěl o zvířatech a lidech v bibli, na podzim jsme začali číst
příběhy o Elíšovi. V další části je čas na různá témata, diskuse, prohlídku
fotografií, volný rozhovor a také se rádi zasmějeme. A dost zpíváme, i když už
nám to někde nejde. Zveme mezi nás další i čerstvé důchodce, zvláště lidi
osamělé, vdovy a vdovce, kterým jejich přátelé již odešli a je jim smutno.
Ondřej Macek

PÁTEK
MLÁDEŽ
Minulý rok se mládež konala víceméně jednou za 14 dní. Jednou za 14 dnů jsme s
bratrem farářem jeli do Silůvek a za dva týdny zase oni k nám. Počet účastníků je
nestálý, ale většinou nás bývá okolo 7-8 lidí. Vždy začneme několika písněmi ze
Svítá, které si zazpíváme doprovázeni na klávesy a poté má předem vybraný
člověk první program, ve kterém mluví o určitém biblickém tématu či mu blízkém
(letos to bylo hlavně z knížky Tančící skály od Marka Orko Váchy) a někdy na nás
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má i nějaké otázky ke svému tématu. Druhý program bývá většinou hraní
deskových her a jednou za čas je i film, to vše bývá doplněno občerstvením, které
pro nás chystají silůvečtí nebo my - pokud je mládež u nás. Těšíme se na další
společná setkání a doufáme, že se k nám přidají i letošní konfirmandi.
Filip Ryšavý
DECHOVÁ KAPELA
Činnost hráčů na dechové nástroje spočívala především v doprovodu písní při
pohřbech. Doprovodili jsme jich v loňském roce pět. Z toho jednou to bylo na
hřbitov, ostatní byly z kostela k odvozu ke kremaci. Dubnové rozloučení bylo s
dlouholetým členem evangelické dechové kapely Vladimírem Luklem, který za svůj
život takto sám provázel mnoho členů sboru na poslední cestě.
Slavnostní poklepání základního kamene pro stavbu Chráněného bydlení v
Nosislavi jsme se také zúčastnili a zahráli jsme dvě písně: Buď tobě sláva a Kdož
jste Boží bojovníci.
Dále jsme zahráli vánoční písničky a koledy při slavnostním rozsvícení vánočního
stromku u pošty na první adventní neděli.
V evangelickém kostele jsme zahráli vánoční píseň ze 14. století na zahájení
štědrovečerní pobožnosti. A po tom jsme občanům městyse Nosislav jako každý
rok po celý Štědrý večer hráli písně a koledy.
Zkoušky máme pravidelně jednou za dva týdny a podle potřeby. Během roku je
nás o jednoho hráče méně. Jan Lukl odcestoval za prací do zahraničí. A tak
bychom byli rádi, kdyby se někdo z mladých začal učit na dechový nástroj.
Nejbližší hudební škola je v Židlochovicích.
Jak je potřebné mít ve sboru tuto kapelu potvrzuje bratr farář, když musí konat
pohřební shromáždění mimo Nosislav a duchovní písně mu na nich chybí.
Vladimír Lukl

OSTATNÍ
EKUMENA
Liturgii pro ekumenické shromáždění, které se konalo v lednu 2013 v Husově
domě, připravilo Indické hnutí křesťanských studentů. Kázání měl římskokatolický
farář Paweł Cebula. Po skončení následovalo hojné občerstvení a společná debata.
V září jsme se s římskými katolíky sešli na jejich faře při ekumenickém táboráku.
Obě farnosti si při něm společně připomněli dvě významná výročí roku 2013 –
1150 let od příchodu Konstantina a Metoděje a 400 let od posledního vydání Bible
kralické.
Vladimír Lukl
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ NOSISLAV DIAKONIE ČCE
Rok 2013 ve věci budování Chráněného bydlení by se dal stručně nazvat jako rok
administrativní války. Hned na jaře vyhlašuje Diakonie ČCE Brno, dle pravidel
zákona o veřejných zakázkách, výběrové řízení na stavební firmu, která stavbu
zrealizuje. Tato administrativní mašinerie není jednoduchý proces a jak se v
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konečném důsledku ukázalo, jeho úspěšnost do určité míry závisí na výkladu
úředníka, který kontroluje celý proces. I přes to, že obsah a podmínky výběrového
řízení byl před zveřejněním přijat pověřenou kontrolou ROP (Regionální operační
program), těsně před podpisem smlouvy s vybranou stavební firmou nás
nadřízený orgán ROP upozorňuje na jednu z podmínek, která může mít za
následek zpochybnění celého výběrového řízení. To znamená, že musíme celý
proces výběrového řízení zrušit a vypracovat znovu. Je nám jasné, že se stavba
chráněného bydlení díky tomu odsouvá téměř o rok.
Přes to pokračujeme v úsilí sehnat finanční prostředky, kterými Diakonie ČCE
spolufinancuje stavbu Chráněného bydlení. Morální podporou jsou různé akce,
které projekt zveřejňují. 21. dubna se scházíme na slavnostním poklepání
základního kamene přímo na budoucím staveništi. Přítomno je asi 300 návštěvníků
včetně významných osobností z církevního a veřejného života (např. Stanislav
Juránek, Jakub S. Trojan, David Šourek, Daniel Ženatý, Jiří Gruber).
V několika listopadových dnech (13.-17.) se v Brně v Blahoslavově domě koná IV.
Bienále pro Diakonii, během něhož se prodá a vydraží slušný počet uměleckých
obrazů, na šachovém turnaji se utkají hráči s velmistrem šachu, návštěvníci zažijí
několik kulturních a gastronomických příjemných chvil. Celková finanční částka
vynesla 290.000,-Kč.
První adventní neděli jsme v Nosislavi připravili tradiční jarmark s kulturním
vystoupením herce Láry Hausera a prodejem výrobků a výpěstků členů sboru a
obyvatel Nosislavi. Finanční obnos byl překvapující sedm desítek tisíc Kč.
V průběhu celého roku se prodávalo víno pro Diakonii, které si vzali organizačně i
fakticky pod svá křídla manželé Lenka a Jirka Svobodovi. Prodalo se 1563 lahví
vína. Z každé z nich jde 100,- Kč na Chráněné bydlení.
Na konci roku 2013 je připraveno na financování stavby Chráněného bydlení z
vlastních zdrojů 2.174.622,- Kč. Velice si vážíme štědrosti všech, kteří stavbu
chráněného bydlení doposud podpořili. Stále nám zbývá shromáždit 1.147.190,Kč.
Rok 2014 zahajujeme výběrem stavební firmy, který by měl být dokončen v
průběhu měsíce února.
Jsme tedy snad přeci o poznání blíž dovršení úsilí, které trvá již tři roky.
Hana Svobodová
SBOROVÝ POBYT
Sborový pobyt 2013 proběhl od pátku 3. května odpoledne do neděle 5. května
odpoledne v Hříběcím nedaleko Pelhřimova. Cestou z Nosislavi několik rodin
navštívilo Zoo v Jihlavě, kde jsme byli nejpočetnější skupinkou návštěvníků.
Pršelo. Převážnou část účastníků tvořily rodiny s dětmi.
Na večerním programu bylo biblické zamyšlení se zpěvem a následně společné
rozhovory. V sobotu celá výprava podnikla výlet po blízkém okolí, při němž se,
mimo jiné, několik příznivců studené lázně pod vedením br. faráře vykoupalo v
zatopeném lomu. Zde jsme měli rovněž možnost pozorovat skupinu potápěčů při
jejich činnosti.
Odpoledne jsme ještě nějaký čas strávili sportovními aktivitami. Mladí fotbalisté
nás rodiče stačili řádně utahat. Některé z dětí se rovněž tak nadchly
budovatelským úsilím stavbou přehrady na místním potůčku, že nakonec
připomínaly Jožina z bažin, samozřejmě k nepopsatelné radosti rodičů.
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V neděli ráno jsme se společně zúčastnili bohoslužeb v Horních Dubenkách, s
následným krátkým pozdržením se k popovídání si s místními členy sboru.
Domnívám se, že naprostá většina z nás strávila společně příjemný a obohacující
víkend. Ještě stojí za to zmínit kuchařské umění Luboše Hainze, díky jemuž jsme
se i po stránce jídla měli skutečně dobře. Poděkování patří Ivě Květonové za
organizační záležitosti a vlastně všem, kteří svou účastí přispěli ke společně
strávenému pobytu na Vysočině.
Miloš Dobrovolný
TÁBOROVÝ POBYT PRO DĚTI
Na táboře, který proběhl od 3. do 10. srpna 2013, se opět sešly děti z Nosislavi a
okolí, z Daňkovic a z Prahy Dejvic. Dětí bylo dohromady třicet, přičemž
nejmladšímu bylo šest let, nejstaršímu třináct.
Místem konání se staly Křížlice, malá víska pod dalekými krkonošskými štíty.
Ubytovaní jsme byli v místní evangelické škole, která stojí ve svahu a je od ní
výhled do údolí, kde leží zbytek Křížlic. Skutečnost, že se tábor konal ve vyšších
polohách, nezabránila tomu, abychom během tohoto týdne nezažili vskutku
srpnové počasí – odpolední úmorná vedra střídaly noční prudké a působivé bouřky.
Celý tábor měli pod palcem hlavně Ondřej Macek s Deborou Rumlovou a Abigail
Hudcovou, kteří každý den po snídani zahajovali vyprávěním příběhu z Bible. S
dětmi jsme se tentokrát vydali po stopách proroka Elíši, a jelikož Elíša vedl
poměrně akční život, tak i pro děti byl připraven program, kde o akci nebylo
nouze. Během táborové hry tak musely od potoku utíkat za Námanem, na ručně
vyrobených „koních“ v co nejrychlejším čase donést nejrůznější předměty z louky,
nebo si to vyzkoušet, jaké to je, když nám něco brání v komunikaci s ostatními
lidmi, nebo s Bohem – to když měli tichou poštou přepsat znění Žalmu 23 a
vedoucí mezi nimi běhali a otázkami se snažili rozptýlit jejich pozornost. To vše
děti absolvovaly v pěti týmech, jež byly pojmenovány podle měst, které byly
spojené s Elíšovým konáním.
Došlo i na individuální aktivity, a to jak v podobě dovednostních bobříků (uzly,
zdravověda, přírodověda, šifry), tak v podobě sportovních aktivit, či tvůrčích
kroužků. Děti si tak mohly vyrobit ptačí budky, navrhnout a vyrobit vlastní loutky
a tak dále.
Dalo by se říct, že táboru přálo snad vše a tak nakonec proběhl bez větších
problémů až do zdárného konce. Bolístky přebolely, ztracená rovnátka se našla a
děti se také naučily, k nemalé radosti vedoucích, že pokud něco chtějí, je potřeba
o tom umět vyjednávat a nabídnout něco na oplátku.
Jiří Lukl
PARTNERSKÉ SBORY
Náš sbor má tři partnerské sbory: ve slovenské Reci, v německém Gubenu a v
nizozemském Hasseltu.
V květnu (10.-12.) nás navštívilo dvanáct lidí z Hasseltu, včetně faráře Petra
Rosse. Společně jsme byli ve sklepě u Válků, v Husově domě si povídali o českých
reformačních dějinách na příkladu nosislavského sboru, byli v Brně na Špilberku a
vyprávěli si o tom, čím naše sbory v současnosti žijí. V neděli jsme slavili
bohoslužby.
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Do Reci jsme po dlouhých letech jeli na autobusový výlet 16. června na
bohoslužby, při kterých bylo kázání česky, slovensky i maďarsky. Po skvělém
obědě a rozhovorech jsme byli v Senci a prohlédli si proměněnou Bratislavu od
hradu až dolů. Bylo děsné vedro, ale zvládli jsme to.
Z Gubenu přijel pan farář Domke s manželkou, který si na faře v září užil daru,
který jsme mu dali při jeho odchodu z farářské služby. Jezdili po okolí na kolech a
také mohli obnovit dlouholeté přátelské vztahy.
Ondřej Macek
MATEŘSKÉ CENTRUM NOSISLÁVEK YMCA BRNO
S výjimkou prázdnin se scházel ke svému pravidelnému cvičení a vyrábění na
jedno dopoledne každý týden. Průměrně 9 maminek a 9 dětí. Přes zimu v budově
místní školy, od jara do podzimu v prostorách Husova domu. Program pro
předškolní děti představuje v obci jednu z mála aktivit pro tuto cílovou skupinu.
Bývá také vhodnou a vyhledávanou možností pro začleňování se nově
přistěhovaných do místní komunity.
Tu a tam došlo i na odpolední aktivity, kterých se mohou zúčastnit i děti školou
povinné. Zimní stopou okolo Silůvek, velikonoční tvoření, malování misek, sběr
odpadků kolem Nosislavi, táborák na konci prázdnin, mikulášská besídka.
Iva Květonová
MIMOŘÁDNÉ AKCE
Na závěr školního roku se konalo představení divadla Dialog s Klukem z plakátu.
V září zpíval kytarista a kapelník skupiny Oboroh, zpíval převážně Žalmy. V říjnu
nám Marta Sovová z divadla Semafor zahrála příběh o vztahu dcery Boženy
Němcové a její matky. Po představení jsme mohli mluvit i s autorkou hry Milenou
Štráfeldovou. Vánoční jarmark zahájil herec divadla Husa na provázku Láry Hauser
vystoupením Ježíškův první zázrak.
Každým rokem provádíme sbírku šatstva a jiných potřebných věcí pro Diakonii
Broumov, tak i v roce 2013 tomu nebylo jinak. Je stále úspěšná a věci nepřiváži
lidé jenom z Nosislavi, ale ze širokého okolí.
Náš sbor se snaží alespoň trochu pomoci také potřebným doma i ve světě. V
loňském roce jsme sbírali finanční prostředky pro postižené záplavami v Česku a
také na Filipínách, kde řádil tajfun. A stále trvá sponzorování studia Dipu Snala z
Bangladéše. Roční částka je 6.600,-Kč.
Podařilo se nám vydat tři (velikonoční, podzimní a vánoční) sborové listy.
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 foto-galerie.
Sbor již po čtvrté vydal knížku meditací Zastav se na chvíli. Autorem meditací na
rok 2014 je prof. Pavel Filipi, modlitby prof. Manfreda Josuttise do nich přeložil
Ondřej Macek. 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.
Vladimír Lukl a Ondřej Macek
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HOSPODAŘENÍ
SPRÁVA A HOSPODAŘENÍ BUDOV, OPRAVY
V roce 2013 se podařilo uskutečnit:
Husův dům: dokončení výstavby podkroví, bližší informace níže; vymalování
malého sálu; průběžné čištění žlabů
fara: oprava zdi ve Farské uličce (natření se uskuteční letos na jaře); pořízení
zabezpečovací zařízení; běžná údržba
kostel: sanační omítnutí otlučených zdí; nainstalování vnitřního zábradlí; výroba
nového venkovního zábradlí ke schodům z ulice (instalace proběhne letos na jaře);
připevnění nových svodů po krádeži starých; čištění žlabů; montáž závěsného
zařízení po celém obvodu kostela (celá tato akce byla financována z dotace);
běžná údržba (sečení trávy aj.)
Na letošní rok plánujeme tyto akce:
- kompletní bezbariérový vstup od brány až do kostela
- odstranění koryt na straně lípy před kostelem, položení odpadů a natažení vody
od vodoměru směrem nahoru
- terénní přípravy na zbudování nového zděného WC vedle kostela
- nová brána u příjezdu na farní dvůr (havarijní stav)
- případně pořízení krbových kamen na faru (dozdění a vyvložkování komínu)
V letních měsících by měla přijet na brigádu mládež z pardubického evangelického
sboru pod vedením Daniela Ženatého, pro kterou připravujeme tyto úkoly:
vymalování obou schodišť v kostele, oprava a vyspárování kamenné zdi za
kostelem, pročištění kamínků kolem kostela z důvodu příp. vlhnutí zdi kostela.
Za veškerou Vaši pomoc při brigádách i za finanční příspěvky sboru děkuji.
Roman Krišpín
DLOUHODOBÉ PLÁNY
V příštích sedmi letech bychom rádi provedli tyto akce:
kostel: generální oprava okenních tabulek a oprava praskající klenby (bude však
možné jen s velkou dotací); úprava prostoru před kostelem; ošetření krovů (celek
na etapy po 5 letech); oprava obvodové zídky; oprava zdi a plotu před kostelem
Husův dům: pořízení skládacích lavic na dvůr; výměna otopné soustavy (konec
životnosti topidel WAW); oprava studny
fara: rekonstrukci komory; nová elektroinstralace
sborové pozemky: výsadba stromů v Šimperku
hospodáři
PODKROVÍ HUSOVA DOMU
Díky velkorysé dotaci Jihomoravského kraje ve výši 200 tisíc Kč a podpory
Jeronymovy jednoty ve výši 70 tisíc jsme mohli provést dokončení přístavby nad
Husovým domem z 90. let 20. století.
Podkrovní prostor na začátku prázdnin vyklidili a pro realizaci stavebních úprav
připravili rodiče s dětmi spolu s nosislavskými skauty. Stavební firma provedla
zejména tyto stavební úpravy: zateplení, vybudování přístupového celodřevěného
schodiště, položení podlahové krytiny, vestavba tří střešních oken, rozvod vody a
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plynu, nová elektroinstalace, kanalizace, umístění topných těles, plynového kotle,
vybudování toalety a malé koupelny.
Členové evangelického sboru se skauty ošetřili stropní trámy a po skončení
stavebních prací v polovině října vše několikrát vymalovali. Zejména je třeba
poděkovat Romanu Krišpínovi a Petrům Bartuškům st. i ml.
Vznikl prostor obsahující hygienické zázemí, šatnu a hlavní (posuvnými dveřmi
rozdělitelnou) místnost s dostatkem úložných míst i ploch ke hraní, posezení,
tvoření a výuku.
Z vlastní zdrojů bylo nakoupeno základní vybavení. Nábytek byl použit vesměs již
starší. Je zde také umístěn stolní fotbálek, na který si děti shromáždily prostředky
sběrem železa.
Celkové náklady na práce provedené stavební firmou byly: 311.588,- Kč. Z
vlastních sborových prostředků bylo tedy hrazeno 41.588,- Kč.
Vybudováním centra hry a pomoci v prostorech Husova domu se podařilo vytvořit
z dosud nevyužívaných podkrovních prostor místo vhodné pro setkávání dětí,
nedělní školy, mateřského centra, skautů, mládeže ad.
V neděli děti nemusejí na nedělní školu odcházet na faru. Pravidelně se v
prostorech nyní konají schůzky nosislavského skautu a zpívání s malými dětmi
Klapy-klap. Během podzimu se uskutečnilo i několik jednorázových akcí, např.
víkendové soustředění konfirmandů z Nosislavi, Hustopečí a Nikolčic.
Ondřej Macek
HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013
Několik slov úvodem, co v jednotlivých položkách vidět či hledat.
Spotřební materiál: tisk sborových listů, meditací, předplatné církevního tisku,
nákup Evangelických kalendářů a Na každý den, úklidové prostředky, tonery,
knížky ad.
Běžná údržba: oprava farské zídky, oprava sanační omítky, alarm na faru ad.
Prezentace: občerstvení návštěva Hasselt, občerstvení Základní kámen, květiny na
pohřby ad.
Spotřeba ostatních služeb: koncerty, divadla ad.
Daně a poplatky: daň z převodu nemovitostí (zahrada Husova domu, pozemek po
staré modlitebně Přibice)
Poskytnuté dary: na adopci na dálku, na Chráněné bydlení (zisk z prodeje
pozemku) ad., Diakonie Broumov, dary partnerským sborům
Odpisy a prodaný majetek: zahrada Husova domu, pozemek po staré modlitebně
Přibice, závěsný systém do kostela, skříň na varhany a.d
Ostatní náklady: pojištění budov (2013, 2014) ad.
Dary tuzemské: dary členů na potřeby sboru, dary na Chráněné bydlení, jarmark,
adopce na dálku ad.
Příjmy z hospodářské činnosti: nájmy za pozemky, nájem Nosinet, prodej
meditací, časopisů, knih (NK a EK) ad.
Ostatní sborové příjmy: úroky, dar od JJ
Tržby z prodeje majetku: zahrada Husova domu, pozemek po staré modlitebně
Přibice, dividendy ad.
Provozní dotace: JMK podkroví, JMK kultura, JMK rodičovské kompetence ad.
Vysokého hospodářského výsledku bylo dosaženo mj. investicí do majetku (311
tisíc za podkroví)
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Ukazatel
Spotřební a kancel. materiál, zboží
Spotřeba energie
Prodané zboží
Běžná údržba
Cestovné
Prezentace - dary křesť. služby a sbor.
pohošt.
Telekomunikace
Placené nájemné
Spotřeba ostatních služeb
Mzdové náklady vč. pojištění
Daně a poplatky
Poskytnuté dary
Odvod repartic seniorátních
Odvod repartic celocírkevních
Odvod do PF
Odvod do PF administrátora
Odvod za pastoračního pracovníka
Odpisy, prodaný majetek
Ostatní náklady
Daň z příjmu
Náklady celkem
Sborové sbírky
Dary tuzemské
Dary zahraniční
Salár
Příjmy z hosp. činnosti
Ostatní sbor. příjmy
Tržby z prodeje majetku
Přijaté příspěvky
Provozní dotace
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek

2013
109 928,00
111 791,03
0,00
125 409,00
24 234,00
15 811,00
4 875,00
0,00
20 437,00
10 160,00
8 440,00
337 697,00
10 210,00
28 790,00
78 500,00
0,00
6 500,00
228 453,00
14 040,00
0,00
1 135 275,03
136 958,00
396 858,00
0,00
198 620,00
53 622,00
70 832,80
200 150,00
240 000,00
1 297 040,80
161 765,77

K 31. prosinci 2013 náš sbor nemá žádné neuhrazené závazky, dluhy ani půjčky.
Jiří Květon a Aleš Lukl
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ZAMĚSTNANCI
PASTORAČNÍ PRACOVNICE
Z práce ve sboru mám vlastně dobrý dojem. Těší mě, že se na ní smím podílet.
Jsem vděčná za to, že sbor žije, že se v něm koná spousta aktivit pro různé
věkové skupiny, že je chuť plánovat, vymýšlet a přemýšlet, že se tu a tam objevují
noví lidé, že přijde někdo, kdo dlouho nepřišel, že dojíždějí ti, kteří bydlí jinde, že
jsou přiváženi ti, kdo už nedojdou nebo sami nedojedou. Jsem ráda, že nám bylo
dáno na stavbu nové klubovny pro děti, že ji můžeme nabízet k užívání i jiným, že
se našlo dostatek ochotných lidí, aby se dílo podařilo. Jsem ráda, že máme ve
sboru tolik dětí a těší mě být při práci s nimi. Líbil se mi kostelový víceboj a pak
letní plavba po Svratce. A taky vánoční divadlo, které mohly děti zahrát i svým
spolužákům a učitelkám. Cítím vděk za spolupráci s římskokatolickou farností.
Připadalo by mi nesmyslné žít jako rovnoběžky, které se nikdy neprotnou. Dělá mi
radost, když vidím ochotu nějak přispět k dílu Diakonie. Dary, sbírky, víno pro
Diakonii, výrobky do jarmarku, podpora. Někdy je to spousta nenápadné práce
jednotlivců, která bývá nedoceněná.
Přála bych si, aby byl náš sbor dobrým místem, otevřeným, kam může kdokoli
přijít a bude vítán. Místem, kde se příchozí, staří i noví, budou cítit dobře. Místem,
kam nebudeme tahat spory a staré křivdy. Místem, kde se bude dobře pracovat
našemu faráři a žít jeho rodině.
Iva Květonová
FARÁŘ
Když se mě někdo zeptá, jak se mám, neumím většinou odpovědět: dobře. I když
se zpravidla dobře mám. Začnu vyjmenovávat, co všechno mi momentálně kazí
náladu a tedy překáží v tom, abych se měl výborně... Asi bych tu také dokázal
vypsat, co všechno mi v roce 2013 kradlo spánek, ale když se dívám na to
uplynulé, přece tam tuším dobré boží provázení. Však proto jsem také kázal o těch
andělech...
Spíš bych se chtěl omluvit. Po těch pěti letech mě znáte, asi jsem leckoho z vás
zklamal a trápí mě, že mohu být tím důvodem, proč vám ve sboru třeba není tak
dobře. Rád bych s tím něco udělal, dostanu-li šanci, radu.
Starostí bylo s ne-stavbou Chráněného bydlení a kolem toho všeho. Ale snad ten
odklad nakonec nebude úplně ke zlému. Po třech letech příprav se dostavuje
trochu únava a střety představ, očekávání a nadějí s realitou. Nepřestávám se
modlit za to, aby s námi zvláště při tomto díle byl Hospodin. Velkou podporou je
zájem členů sboru, lidí z Nosislavi, ale také spousty malých i velkých
podporovatelů z církve i mimo ni, kteří oceňují naši odvahu i smysluplnost toho, do
čeho jsme se pustili.
Rád bych poděkoval všem, kdo pomáhají tento sbor spoluvytvářet, kdo mě
samotného povzbuzují, napomínají, inspirují, přátelsky drží. Je vás hodně. Přesto
chci zmínit alespoň bratra kurátora, staršovstvo, pastorační pracovnici.
Největší radost mám, když se povede nějaké setkání: návštěva, výlet, biblická
hodina, když jdou lidé z kostela a usmějí se. Občas zakouším, alespoň tomu věřím,
boží blízkost a proudění jeho síly. Hodně mi utkvěl kostelový víceboj, výlet na
raftech, oba výlety s nedělkou, podpora Jirky K. a Luboše S. po vykradení fary,
jedna brigáda v Husově domě, dvojí snoubenci, kteří přišli žádat o svatbu, košt
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diakonských vín, Bienále pro Diakonii, představení pro školu, přednáška pana
Ulčáka...
„Statisticky“ jsem se podílel na běžném fungování sboru a byl letos asi na 112
návštěvách, absolvoval 24 předsvatebních rozhovorů, probíral křest s jedním
rodičovským párem a jedním katechumenem.
Budu rád, když společně budeme dál, přes všechnu různost, hledat, co je to být
církví Ježíše Krista.
Ondřej Macek

ÚČAST 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 je Jiří Lukl. V seniorátním vzdělávání laiků
pokračovali Vladimír Svoboda, Vlasta Ryšavá a Jiří Svoboda. V dozorčích radách
středisek Diakonie ČCE v Brně a Kloboukách zasedají: 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 Brno
Židenice a členkou seniorátního odboru pro práci s dětmi. Ondřej Macek je členem
komise pro celoživotní vzdělávání kazatelů při Synodní radě a podílí se na přípravě
nového evangelického zpěvníku a katechetických pomůcek pro nedělní školy. Sbor
přijal vikářku Sandru Prčíkovou, která u nás vykonává roční praxi.
Ondřej Macek

ZÁVĚREM
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme za pravidelné služby ve sboru.
Děkujeme varhaníkům (Marta a Ondřej Židkovi, Aleš Lukl a Hana Gottfriedová);
děkujeme učitelům nedělní školy (Eliška Ryšavá, Gabriela Březinová, Eva
Svobodová, Iva Květonová, Lenka Svobodová, Vlastimila Ryšavá, Hana
Samsonová, Alžběta Macková, Miloš Dobrovolný, Lenka Švehlíková);
děkujeme službě (presbyteři a Milena Nevrklová, Jitka Brchaňová, Vladimír Vrbas,
Vladimír Kendík, Jaroslav Koláček a Pavel Samson);
děkujeme zvukařům (Ondřej Svoboda, Filip a Jan Ryšavý);
děkujeme za distribuci Kostnických jisker Ivě Květonové a Jitce Brchaňové za
distribuci ostatních církevních časopisů;
děkujeme pokladníkovi Jiřímu Květonovi i jeho pomocníkům (Jiří Svoboda, 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 Gotffriedové za nácvik písní v pěveckém sboru a všem
pravidelným i příležitostným zpěvákům;
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děkujeme také redakci sborových listů (Lenka Dobrovolná, Ondřej Macek, Vladimír
Svoboda);
děkujeme všem, co pomáhají chystat všemožná občerstvení a kávu po
bohoslužbách;
děkujeme těm, co pomáhají chystat setkání v diaspoře;
děkujeme přípravné skupině pro Chráněné bydlení Diakonie ČCE v Nosislavi.
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, společně s presbytery, že při sboru zůstanete i v časech, kdy nás čeká
pozvolný přechod k samofinancování.
Vladimír Lukl a Ondřej Macek
BĚŽNÝ TÝDENNÍ SBOROVÝ PROGRAM NA JAŘE ROKU
modlitební chvíle

08.15

fara

neděle
neděle

09.00
09.00

Husův dům / kostel
Husův dům / fara

neděle
neděle

bohoslužby
bohoslužby pro děti,
nedělka
setkávání „při kávě“
rodinné bohoslužby

po bohoslužbách
09.00

Husův dům
Husův dům /kostel

neděle

bohoslužby

11.00

modlitebna v Přibicích

neděle

bohoslužby

14.00

ZŠ Přísnotice

neděle

střední generace

15.00

fara

neděle
úterý

nešpory
biblická hodina pro
mladší děti
biblická hodina pro
starší děti
zkouška pěveckého
sboru
staršovstvo
příprava ke konfirmaci
biblická hodiny pro
dospělé
setkání starší generace

17.00
15.30

fara
fara

čtvrtek

19.
16.
16.
13.
18.
22.

ledna
února
března
dubna
května
června

30. března s
polévkou
25. května
1. neděle
v měsíci
1. neděle
v měsíci
9. března
27. dubna

16.40

fara

19.00

fara

18.30
15.30
18.00

fara
fara
fara

jednou měsíčně

15.00

fara

biblická hodina pro
dospělé

10.00

Přísnotice

čtvrtek

biblická hodina pro
dospělé

15.00

Blučina

pátek

mládež

18.00

fara / Silůvky

pátek
sobota

zkouška dechové kapely
příprava učitelů nedělní
školy

18.30
18.00

fara
fara

20. února
6. března,
20. března
3. dubna
13. února
13. března
10. dubna
13. února
13. března
10. dubna
jednou za
čtrnáct dnů
třikrát do měsíce
8. března
3. května

úterý
úterý
středa
středa
čtvrtek
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Opět se také chystáme na sjíždění nějaké řeky.

2014

neděle

úterý

PŘÁNÍ, PLÁNY A VÝHLEDY (JARO A LÉTO)
•
9. února v 15 hodin bude Gabriela Horáková mluvit o Farářování za
branami církve – kaplanská služba v armádě a nemocnici
•
14.-15. února bude probíhat na faře kurz výroby biblických postaviček
•
23. března v 15 hodin bude dr. Filip Čapek, farář v Třebechovicích a učitel
na ETF UK přednášet na téma Od Bible k archeologii a zpět
•
13. dubna: výlet do Mikulova (jeskyně Na Turoldu)
•
8. - 11. května: sborový pobyt (Hříběcí)
•
8. června: konfirmace
•
15. června: autobusový výlet do Jindřichova Hradce a Tábora
•
3. - 9. srpna: táborový pobyt pro děti (Strměchy)

Výroční zpráva FS ČCE v Nosislavi za rok 2013, 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 721 866 861, e-mail
vladimir.lukl@post.cz). Zprávu sestavil Ondřej Macek.
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