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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 2012, 
a předložit také informace o hospodaření. (Zároveň si uvědomujeme, že právě 
život církve se nedá příliš charakterizovat slovy a čísly.) 
 

                                                      CHARAKTERISTIKA  
Farní sbor Českobratrské církve evangelické (dále FS ČCE) v Nosislavi 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. (Protestantský element existuje v městysi od 16. 
století, přičemž přestál dvousetleté období ilegality a disimulace i několik vln 
odchodů do exilu.)  
V současné době je FS ČCE v Nosislavi živým farním sborem a jsou v něm 
zastoupeny a aktivně činné všechny generace. 
Kromě neděleních dopoledních a odpoledních bohoslužeb se ve sboru konají 
pravidelné biblické hodiny pro dospělé, biblické hodiny pro děti, působí při něm 
Mateřské centrum, schází se mládež, třicátníci, střední generace, starší generace, 
konfirmandi, pěvecký sbor, dechová kapela a učitelé nedělní školy. Každoročně 
pořádá sbor rekreační a vzdělávací víkendové pobyty a zájezdy.  
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 (narozeni, 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 
 

                                            KONTAKT NÍ ÚDAJE O SBORU 
Masarykova 156 
691 64 Nosislav 
 
IČ: 48452831 
 
telefon fara:    +420 530 330 074 
mobil farář:    +420 739 244 754 
 
email:     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 má 561 členů, z nichž 191 zaplatilo v roce 2012 salár. 
Náš sbor měl v roce 2012 jednoho pracovníka na celý úvazek – faráře a jednu 
pastorační pracovnici na čtvrtinový úvazek. Mnoho činností a prací ve sboru je 
založeno na dobrovolnosti členů, nějakou pravidelnou činnost vykonává více než 
třicet dobrovolníků. 
V roce 2012 zemřelo 9 členů sboru (konalo se však 12 církevních pohřbů). 
Pokřtěno bylo jedenáct lidí (dva dospělí, čtyři malé děti, pět dospívajících). Konalo 
se sedm svateb. Šest členů se odstěhovalo. 
 

Jiří Květon a Ondřej Macek  
 

                                                                                  NEDĚLE 
BOHOSLUŽBY  
Za nejdůležitější z celého sborového života považujeme nedělní shromáždění, při 
kterých se pokoušíme číst a vykládat Evangeliu. 
V minulém roce bylo nedělních a svátečních bohoslužeb 60, za průměrné účasti 93 
lidí. Dvanáctkrát byla vysluhována Večeře Páně s průměrnou účastí 80 (přibližně 
jak v roce 2011). 
Kromě našeho faráře bohoslužby vedli a kázáním nám posloužili tito hosté: Ondřej 
Titěra, senior Jiří Gruber, náměstek synodního seniora Pavel Kašpar, synodní 
senior Joel Ruml, Petr a Abigail Hudcovi, Jonatan Hudec, Martina Kadlecová, Luděk 
Korpa, Ladislav Beneš (ETF UK), Jiří Lukl z Církve bratrské, Ctirad Novák, Bernard 
Martin ze Švýcarska, Marian Šusták, Kateřina Rybáriková, Beata Bohonyová z Reci 
na Slovensku, Jaroslav Vítek a Jan Roskovec (ETF UK). Z naších členů sboru 
sloužili: Marta Židková, Iva Květonová, Ivana Chrastilová, Roman Krišpín a 
Vladimír Lukl. 
Ondřej Macek kázal zejména na jednotlivé prosby Modlitby Páně, knihu Rut a na 
přikázání Desatera. 
 

Vladimír Lukl 
 
VARHANÍCI 
Při našich bohoslužbách si asi již 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. 
Na konci loňského roku se nám splnil velký sen – nový klávesový nástroj do 
Husova domu. Jeho nákup zajistil Ondřej Židek a novou skříň vyrobili Roman a 
Lukáš Krišpínovi. Dík patří také ostatním, kteří vše doladili.  
Zde bych také chtěla poděkovat Vám všem, bratřím a sestrám, kteří jste svým 
finančním darem podpořili sbírku a tím umožnili nákup nového nástroje. Určitě 
jsme se na něj již všichni těšili a teď si můžeme jen přát, aby nový nástroj sloužil 
podobně dlouho jako ten předchozí. 
 

Hana Gottfriedová 
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BOHOSLUŽBY PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA) 
Každou neděli je s námi při bohoslužbách přítomno někdy více jindy méně dětí, 
které odcházejí do tzv. nedělní školy. Tam si vyprávějí příběhy z bible tak, aby pro 
ně byly lépe srozumitelné, pomocí biblických postaviček (vyráběli je členky sboru 
v březnu v Miroslavi a pak zejména Jitka Brchaňová o své dovolené), obrázků, 
úkolů, písní atp. V první polovině roku 2012 to byly příběhy z evangelia podle 
Lukáše, které vystřídalo vyprávění z knihy Skutků apoštolských. 
S odchodem nových prvňáčků se zmenšila skupinka malých dětí, práce zde je nyní 
trochu poklidnější. Skupinka větších dětí se naopak rozrostla a schází se v ní 
kolem 15 dětí. Pro učitele to není vždy jednoduchá úloha, udržet děti v klidu a 
zaujmout povídáním všechny věkové skupiny. 
Od nového školního roku zpíváme spolu s dětmi už v kostele „nedělkovskou“ 
písničku, která je jednoduchá a krátká. Lehce se jí naučí i menší děti, které ještě 
neumí číst. Svým zpěvem se tak děti aktivně účastní nedělních bohoslužeb. 
Novinkou je také „kostelový víceboj“. Díky němu zjišťují děti, co vše je v kostele, 
ve sboru, ve shromáždění třeba udělat a nachystat, aby vše mohlo proběhnout. 
Děti společně se službou chystají čísla písní, zdraví u dveří, pomáhají s 
ozvučováním, roznášejí církevní tisk atd. Starší děti také pomáhají učitelům s 
přípravou nedělní školy pro menší děti. Celý tento „kostelový víceboj“ dětem mimo 
jiné ukazuje, že jsou platnými členy sboru a i svou službou přispívají k jeho chodu.  
Pravidelně se konají přípravy učitelů nedělní školy na faře, které metodicky vede 
farář Ondřej Macek. Počet učitelů se výrazně nemění. První pololetí s námi učila 
Alžběta Macková. Od poloviny roku se radujeme z toho, že se k nám přidala Lenka 
Švehlíková, která má mnoho dobrých nápadů a plno energie. Všem učitelům se 
patří za jejich práci poděkovat.  
Rodiče a děti podnikli 17. listopadu 2012 společně výlet na rozhlednu Nedánov (u 
Boleradic) a i do budoucna se chystají další společné výlety. 
 

Lenka Svobodová 
 
KAZATELSKÉ STANICE 
Bohoslužby v našich kazatelských stanicích – Přibicích a Přísnoticích se konají 
pravidelně první neděli v měsíci a o svátcích. V loňském roce jsme se však 
v Přísnoticích sešli jen čtyřikrát, více bylo „spojených“ bohoslužeb v Přibicích.  
V Přibicích se uskutečnilo 15 setkání. Hledáme cestu, jak dál, protože místních je 
stále méně, průměrná účast je 3 až 5 lidí. 
Opravdovým zážitkem v roce 2012 byla opožděná oslava 40. výročí postavení 
modlitebny v Přibicích 3. června. Účast byla nad naše očekávání – sešlo se asi 83 
lidí! Slovem posloužil synodní senior Joel Ruml, přítomni byli i zástupci 
římskokatolické církve a obce Přibice. Naši zpěváci obohatili program zpěvem dvou 
písní. Děkuji všem, kteří svým dílem přispěli ke zdárnému průběhu celé akce – 
nejen svou účastí, ale i třeba napečením koláčů a zajištěním ostatních potřebných 
věcí. 
Jistě ještě stojí za zmínku, že se nám loni podařilo v modlitebně v Přibicích 
vymalovat a položit nové linoleum. Jen natření oken se nezvládlo – to se uskuteční 
v roce 2013. 
 

Hana Gottfriedová 
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STŘEDNÍ GENERACE  
Skupina lidí, kteří dostali pojmenování střední generace, se schází na faře. Bývá to 
přibližně každou druhou nebo třetí neděli v měsíci od 15. hodin. Průměrně se nás 
schází šest dvojic. Začínáme zpěvem mládežnických písní, každý si může vybrat tu 
svou a zvuk kytary nás k tomu pěkně doprovodí. Poté nám bratr farář čte z Písma 
o nějaké biblické postavě. K tomuto tématu dostaneme ve skupinkách nějaké 
úkoly, které vypracujeme a společně si je přečteme. Následuje biblický výklad a 
případná diskuse. 
Jako druhý program bývá povídání jednoho z nás o mládí, o své práci a nejrůznější 
příhody ze života. S koncem roku jsme se už všichni na toto téma vystřídali a tak 
hledáme nové náměty.  
Dále probíráme na těchto setkáních organizační věci spojené s víkendovým 
pobytem či nějakou jinou akcí sboru. 
Setkání je to milé a bývá nám tam fajn, můžete si to přijít ověřit. 
 

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 byla v roce 2012 Hesla Jednoty bratrské, církevní svátky, ale také 
sakrální prostor. 
V rámci nešpor se konala celá řada besed s hosty: Ladislavem Benešem, Janem 
Roskovcem, bývalou ministryní životního prostředí Rut Bízkovou, Liou Ryšavá a 
Jiřinou Uhříkovou z Miroslavi. Při některých nešporech byly promítány i filmy a 
mohli jsme se seznámit se zážitky a poznatky ze studijního pobytu Jiřího Lukla na 
Thai-wanu. 
 

Vladimír Lukl 
 

                                                                                    ÚTERÝ          
BIBLICKÉ HODINY PRO DĚTI 
Debora, Jael, Samson, David, to jsou jména našich hrdinů, o kterých jsme si 
vyprávěli na náboženství neuvěřitelné příběhy. Příběhy o statečnosti, zradě, 
bohatýrské síle, reptání, přátelství, nevíře a Boží neustálé připravenosti být se 
svým lidem. K tomu jsme ještě zpívali (někdy dost neradi), hráli hry (to šlo) a taky 
něco vyráběli (naštěstí jen někdy). Chodilo nás docela dost. Dvě skupiny, každá 
skoro po deseti dětech. K tomu ještě kytaristka Vlasta R. a farář nebo pastorační 
pracovnice. Nutno ještě podotknout, že některé děti na faru do Nosislavi dojížděly. 
Aram a Jonáš z Hrušovan a Bára a Kája z Nikolčic. A to teda není jen tak. 
Zajímavostí se stal kostelový víceboj. Jde v něm o splnění třinácti úkolů. Jsou to 
všelijaké činnosti, které přispívají k tomu, aby chod sboru fungoval. Například 
úklid, vaření kávy, roznášení tisku a mnohé další. Ten, kdo splní, dostane za 
odměnu plavbu lodí. Představujeme si něco velkolepého, ale trochu se bojíme, že 
to bude plavba v neckách na Slatině. Kdo ví? 
 

Iva Květonová 
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PŘÍPRAVA KE KONFIRMACI 
Na konfirmační cvičení nás chodilo šest puberťáků (Sára a Šimon Davidovi, Jakub 
Langhammer, Štěpán Chalupa, Jan Ryšavý, já) a farář. Začali jsme chodit v lednu 
2011. 
Konfirmační vedl bratr farář a připravoval nás na konfirmaci přibližně rok a půl. 
Probírali jsme Starý a Nový zákon, víru v Boha, Ježíše, křest, Večeři Páně, 
Desatero, Modlitbu Páně apod. 
Učení probíhalo formou jak vyplňování pracovních listů, tak i klasického výkladu.  
A nakonec bylo snažení nás všech odměněno úspěšnou zkouškou a slavnostní 
konfirmací na svatodušní svátky. 
 

Filip Ryšavý 
 
STARŠOVSTVO 
V roce 2012 se uskutečnilo deset řádných a jedna mimořádná schůze staršovstva. 
Někdy po dopoledních bohoslužbách jsme měli krátké porady k neodkladným 
záležitostem a také jsme ke vzájemné domluvě využívali emaily. 
Staršovstvo pracovalo v desetičlenném obsazení. Z náhradníků se zúčastňovala 
Hana Gottfriedová. 
Dle církevních řádů svolalo staršovstvo dvě sborová shromáždění (řádné a 
mimořádné ve věci zřízení Chráněného bydlení Diakonie v Nosislavi). 
Se staršovstvem vedl rozhovor senior Brněnského seniorátu Jiří Gruber a 
seniorátní kurátor Vladimír Zikmund při vizitaci sboru. 
Staršovstvo deleguje své zástupce na seniorátní zasedání Jeronýmovi jednoty a na 
konvent. Někteří presbyteři se zúčastnili presbyterní konference na téma 
„Financování církve“. Roman Krišpín, Vlasta Ryšavá, Jiří Svoboda a Vladimír 
Svoboda  byli staršovstvem vysláni k účasti na seniorátním vzdělávání. 
Důraz klademe na to, aby se dílo Páně v našem sboru konalo věrně a slovo Boží 
bylo zvěstováno čistě. Z toho plyne, že za důležité považujeme nedělní 
shromáždění se slyšením slova Božího jak v Nosislavi, tak i v kazatelských 
stanicích, připomínání událostí víry během církevních svátků a slavení Svaté 
Večeře Páně. 
 

Vladimír Lukl 
 
SBOROVÝ ZPĚV (NEBEŠTÍ KAVALÉROVÉ) 
Zkoušky v loňském roce se konaly v úterý večer. Počet zpěváků je asi 10 až 12. 
Snažíme se obohatit svým zpěvem především sváteční bohoslužby i podpořit 
pohřební shromáždění. Byli jsme také 3. června zpívat ve sboru v Hustopečích při 
výročí sboru. 
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 
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                                                                                  STŘEDA     
BIBLICKÁ HODINA PRO DOSPĚLÉ 
Číst, slyšet a především žít Boží slovo je to hlavní v životě křesťana. Ke čtení a 
slyšení jsme měli jedinečnou možnost se scházet i loni v zimním období na faře. 
Každou středu v 18 hodin na biblické hodině. Na programu byly první kapitoly 
Matoušova evangelia. 
I když nás bývalo i kolem 20, jsem si jistá, že se najde u stolu volná židle právě 
pro tebe. 
 

Ilona Chrastilová 
 

                                                                                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 2012 tato setkání 
pokračovala. Blučinské biblické se účastní i lidé ze Židlochovic.  
 

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. 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 
V roce 2012 jsme se společně scházeli obvykle jednou za dva týdny, střídavě v 
Nosislavi a v Silůvkách. Poslední dobou se častěji scházíme v  Nosislavi a 
plánujeme také mládež v Miroslavi. Mládežníků je zhruba dvanáct včetně 
hustopečských, avšak průměrná účast je osm lidí ve věku od čtrnácti do 
čtyřiadvaceti let. Mládež zpravidla začíná několika písněmi ze Svítáku s 
doprovodem kláves nebo kytary a dále pokračujeme biblickým programem (nyní 
např. probíráme Desatero), který připravuje bratr farář, paní farářka Kadlecová 
nebo někdo z nás. Dále diskutujeme nad daným tématem z bible, následuje chvíle 
ke ztišení a začíná buď volný program (společenské hry), nebo povídání si mezi 
sebou. Během celého roku se účastníme různých evangelických akcí (Sjezd nejen 
evangelické mládeže, školky mládeže a dalších). 
 

Jan Ryšavý 
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DECHOVÁ KAPELA 
Kromě letního období se scházíme ke zkouškám víceméně pravidelně jednou za 
dva týdny. Nejinak tomu bylo i v roce 2012, kdy jsme měli zkoušku celkem 
sedmnáctkrát, vždy na faře. Počet členů kapely se v posledních letech stabilizoval 
na čísle sedm. Byli bychom však rádi, kdyby se našli noví hráči, kteří by naše řady 
rozšířili. 
Pravidelně sloužíme jako venkovní doprovod k písním na pohřebních 
shromážděních, kterých bylo v loňském roce pět. Jedním z nich bylo i rozloučení s 
bývalým členem naší kapely Jindřichem Samsonem. 
Hráli jsme také v předvánočním čase u příležitosti rozsvěcení vánočního stromu v 
Nosislavi. Na štědrý den jsme zahajovali odpolední pobožnost v kostele, po níž 
následovala již tradiční štědrovečerní pouť, kdy hrajeme vánoční písně a koledy 
takřka u každého domu v obci. 
Minulé jaro jsme díky finančnímu příspěvku městyse Nosislav provedli generální 
opravu sborových nástrojů v celkové částce 8.650,- Kč. Za dotaci děkujeme. 
 

Ondřej Svoboda 
 

                                                                                 OSTATNÍ    
EKUMENA 
Ekumenické shromáždění se v roce 2012 konalo v Lidovém domě s kázáním 
našeho faráře Ondřeje Macka a s římskými katolíky (především ze Židlochovic a 
Hrušovan) jsme se sešli ještě na závěr června v neděli odpoledne při sborovém 
odpoledni.  
Snad se nám alespoň trochu zas dařilo naznačovat sobě navzájem i našim 
nosislavským sousedům, že to podstatné máme společné a že to, co nás rozděluje, 
jsou mnohdy spíše jen pohodlné předsudky. 
 

Vladimír Lukl a Ondřej Macek 
 
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ NOSISLAV DIAKONIE ČCE 
Jaro roku 2012 se neslo v netrpělivém očekávání, jak dopadne naše žádost o 
finanční dotaci z ROP JMK. Paralelně jsme se připravovali na stavební řízení a také 
na to, jak sehnat případných 15% spoluúčasti na projektu. 
Během procesu stavebního řízení vylaďujeme důležité detaily a připomínky 
sousedů. Vážíme si také ochoty členů sboru, kteří umožní příjezd stavební techniky 
přes své pozemky. Stavební povolení nabylo právní moci 31. července 2012. 
25. dubna 2012 přichází radostná zpráva z ROP Jihovýchod o schválení finanční 
dotace na výstavbu Chráněného bydlení Nosislav ve výši 18.022.440,- Kč. 
Zástupci ROP standardním postupem realizovali 7. června 2012 obhlídku 
staveniště. 
24. června 2012 bylo svoláno mimořádné sborové shromáždění, jehož jediným 
programem bylo schválení smlouvy o prodeji stavebního pozemku a schválení daru 
z koupě pozemku Diakonii ČCE. Obojí shromáždění schválilo. 
V tuto chvíli se před námi otevřela další etapa příprav – vyhotovení prováděcí 
dokumentace a další dokumentace potřebné pro vyhlášení výběrového řízení na 
stavební firmu. Diakonie má veškeré materiály k dispozici koncem ledna 2013. 
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V souvislosti s finančními náklady spojenými se spoluúčastí na výstavbě podává 
Diakonie a sbor žádost o podporu na Nadační fond Věry Třebické-Řivnáčové. 
Žádosti bylo vyhověno s výší příspěvku 300.000,- Kč. 
Diakonie připravuje žádost na synodní radu o překlenovací půjčku ve výši     
10.000.000,- Kč. Zástupci sboru a Diakonie se účastnili jednání s vedením církve, 
které nás v naší snaze povzbudilo a žádosti vyhovělo.  
Velkým povzbuzením jsou finanční dary od členů sboru a ostatních příznivců. 
Významnou sborovou akcí pro podporu Diakonie, ale i vzájemnou spoluprací ve 
sboru byla příprava a realizace adventního jarmarku, jehož výnos byl 80.000,- Kč.  
Asi 30 lidí připravovalo, propagovalo, vyrábělo, balilo, organizovalo, uklízelo. Např. 
během tří večerů vyrobili a zabalili na 140 výrobků a přírodních mýdel. Ráda bych 
také připomněla aktivitu dětí ve sboru, které nachystaly a přinesly do prodeje 
svoje kvalitní příspěvky. Jarmarku se zúčastnilo asi 140 kupujících návštěvníků 
jarmarku a divadelního představení.  
Se zajímavým podnětem přišli členové přípravné skupiny – prodávat víno od 
místních vinařů s etiketou Diakonie Chráněné bydlení Nosislav. Tento nápad 
zrealizovalo osm lidí, kteří byli ve velmi krátkém čase schopni naplnit a prodat 705 
sedmiček vína (174 bylo darováno, 531 zakoupeno za nižší cenu od pánů Války a 
Kokrhela). Prodávalo se téměř výhradně po sborech ČCE, především ve všech 
brněnských a některých pražských. Výtěžek z prodeje činil 80.000,- Kč. V roce 
2013 se počítá s průběžnou distribucí a také s prodejem „vánoční edice“. 
Starostové, místní zastupitelé, odborníci ze sociální oblasti a lékaři byli pozváni na 
úterý 15. ledna 2013 do Husova domu k prezentaci Chráněného bydlení Nosislav. 
Diakonie také požádala obec o podporu. 
A co čeká Diakonii v roce 2013?  
Vyhlášení výběrového řízení a výběr stavební firmy. Zahájení stavby a pokračování 
ve shánění finančních prostředků. 
Především to zahájení stavby si můžeme užít všichni. A to v neděli 21. dubna 2013 
odpoledne při slavnosti položení základního kamene Chráněného bydlení Nosislav. 
 

Hana Svobodová 
 
SBOROVÝ POBYT 
Sborový pobyt, sborová dovolená, rozdávat, ale také dostávat. Vytvářet, 
překvapovat, nad Písmem, o Bohu, či nad děním ve sboru uvažovat. Je to hezký 
čas, kterého si užívalo na 40 z nás. A to během květnového víkendu v obci 
Huslenkách. 
V kostele byli z tohoto pobytu symbolicky k vidění naše (převážně dětí) sádrové 
odlitky rukou a nohou a také naše načerpaná i vyčerpaná energie. 
Rád Vás zvu k dalšímu sejití, kde čas můžeme trávit intenzivně a aktivně spolu. 
 

Luboš Samson 
 
TÁBOROVÝ POBYT PRO DĚTI 
V polovině prázdnin (od 4. do 11. srpna 2012) se, jako již tradičně, konal táborový 
pobyt. Tentokrát se naším cílem stalo Rovečné na Vysočině, kam se po stopách 
krále Davida společně vypravily děti z nosislavského, dejvického a daňkovického 
sboru (často i se svými kamarády). 
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Šestadvacítka dětí se hned první den rozdělila do pěti skupin, podle jmen 
Davidových synů – Sefatiáš, Nefeg, Jitreám, Šóbab a Elíšáma, a celý týden 
bojovala o každý kvádr na stavbě Davidova královského paláce. 
Pražští a nosislavští vedoucí pod vedením Ondřeje Macka a Debory Rumlové 
připravili pro týmy i jednotlivce rozličné hry a soutěže, z nichž dopolední byly 
zaměřené především na procvičení svalů a smyslů každého jednotlivce, odpolední 
hry pak byly zaměřeny spíše na spolupráci ve skupince. 
Děti si během tábora nejen že zaběhaly po lese, louce či hřišti s cílem ulovit co 
nejvíce bodů pro svůj tým, musely také potrápit své hlavičky, ale stihly si také 
vyrobit pastevecké kápě, vyzdobit svůj táborový deník příběhy o králi Davidovi, 
které jim naši faráři vyprávěli každé ráno po snídani. 
Protože nám táborové počasí přálo, stihli jsme se v nabitém programu téměř 
každý den vykoupat na místním koupališti, ale i vyrazit na nedalekou zříceninu 
hradu Zubštejn. A i když se noční hra tento rok ne příliš podařila, protože i vedoucí 
jsou jen lidé a mohou se v neznámém nočním prostředí ztratit, děti nám jako 
každý rok dokázaly, že oni se při plnění bobříka odvahy rozhodně neztratí. 
Všichni z nás si snad kromě několika odřenin přivezli z tábora i spoustu zážitků a 
uvidíme se na táboře i příští rok. 
 

Eva Svobodová 
 
PARTNERSKÉ SBORY 
6. září 2012 k nám po letech přijela skupina bratří a sester ze slovenské Rece. Při 
sobotním shromáždění v kostele posloužila kázáním sestra farářka Beata 
Bohonyová a hosté zpívali. Darem jsme dostali malou borovici, která je vysazena 
před kostelem. Při společném obědě jsme si vyměňovali zprávy, co se v našich 
sborech za posledních více než deset let, kdy jsme se neviděli, změnilo. Těšíme se 
z toho, že se díky aktivitě nové recké paní farářky podařilo kontakty obnovit. 
V prvních listopadových dnech se sedm členů našeho sboru zúčastnilo v Gubenu 
stopadesátiletého výročí postavení tamního kostela a také rozloučení s Michaelem 
Domkem, který po více než třicetileté službě v gubenském sboru odchází do 
důchodu. M. Domkem byl také jedním z hlavních aktérů našeho partnerství. 
Gubenští nám vyprávěli o svých starostech s těžbou uhlí, která ohrožuje některé 
vesnice patřící ke sboru, ale také o velké nezaměstnanosti v kraji. Inspirativní byla 
i vzájemná výměna zkušeností s ostatními partnerskými sbory Gubenu (v 
Holandsku, Polsku, někdejším západním Německu). 
Setkání s přáteli z Hasseltu se uskuteční v roce 2013. 
 

Jiří Svoboda a Ondřej Macek 
 
MATEŘSKÉ CENTRUM NOSISLÁVEK YMCA BRNO 
V Nosislavi funguje už sedm let klub pro rodiče s dětmi. Říkáme si Nosislávek. 
Scházíme se každý týden. A bývá nás docela dost. Hrajeme si, vyrábíme, 
nezlobíme a vůbec se nehádáme. Teda jenom někdy, jenom malinko. To když se 
nemůžeme dohodnout, kdo bude jezdit na nových dřevěných šlapadlech. Máme 
jen dvě a to skoro nikdy nestačí. Taky máme nový stolní fotbal. Je s ním velká 
zábava. Někdy se ale musíme dohadovat s tatínky, protože ty baví děsně a my je 
od hry nemůžeme vůbec odtrhnout. 
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Občas děláme ještě i něco jiného. Třeba dýňová strašidla, mýdla, se kterými se 
moc krásně mydlí ruce, vrbové píšťalky. Jezdíme i na výlety, třeba na rozhlednu. A 
taky pořádáme závody na všem, co jezdí. Abychom nezapomněli, co všechno jsme 
už dělali, tak dostáváme na památku samolepku s názvem akce. Tu si pak doma 
lepíme do takovýho zvláštního deníčku. Říkáme mu akční knížka. A ještě máme 
každý své dřevěné písmenko se šňůrkou. Na ni si navlíkáme barevné korálky, 
které pokaždé dostáváme. Moc nás to v Nosislávku baví a máme hodně zážitků. 
Vždycky se těšíme, že mamky zase něco vymyslí. Snaží se. Asi je nebaví pořád jen 
vařit a umývat to nádobí. 
Sem tam mamky vyhlásí „čas pro sebe“. Pro nás děti to znamená, že nás budou 
hlídat tátové nebo babičky. Mamky si vezmou takové podivné hůlky a říkají, že 
jdou na nordic. Je to dost divný. Ale vždycky, když se vrátí domů, tak se usmívají. 
A to je ještě divnější. 
Někdy se rozhodnou něco tvořit, třeba košíky nebo okrasný přívěsky z takové 
barevné hmoty.  A nebo jdou plavat do bazénu. Na to mají zvláštní brýle, který si 
vždycky doma potají zkoušíme. 
Jsme rádi, že máme Nosislávek, protože to by se u nás jinak skoro nic nedělo. A to 
by teda byla nuda. 
 

Iva Květonová 
 
MIMOŘÁDNÉ AKCE 
3. června se konalo výjimečné odpolední shromáždění v Přibicích, kde jsme si za 
účasti členů sboru a zejména kazatelských stanic, synodního seniora ČCE, 
římskokatolických duchovních z Pohořelic a starostky Přibic opožděně připomněli 
40. výročí postavení modlitebny. 
19. února nám zpívala při bohoslužbách a po nich mládežnická skupina z Vanovic, 
19. května jsme přivítali smíšené pěvecké sbory Andreasschottenchor Erfurt a 
Exaudi Prostějov a 17. června opět rozezvučela naše varhany americká varhanice 
Joan DeVee Dixon a spolu s českou varhanicí Hanou Bartošovou zahrály čtyřhru. 
Mužský pěvecký sbor Švarcavan zazpíval na Štědrý den odpoledne v kostele 
vánoční písně a koledy. 
10. června jsme jeli na autobusový zájezd do Moravče, Jindřichova Hradce a 
Humpolce. V Jindřichově Hradci jsme se po letech zas mohli setkat s naším 
někdejším kazatelem Pravdomilem Brchaněm. 
Díky podpoře Ministerstva kultury ČR se uskutečnila tři divadelní představení: 29. 
dubna Svatý komediant Láryho Hausera, 24. června Velký fuk a 2. prosince 
Setkání před Betlémem Teátru Víti Marčíka.  
2. prosince se konal také adventní jarmark, jehož výtěžek byl určen na výstavbu 
Chráněného bydlení v Nosislavi. 
Tradičně v květnu jsme uskutečnili sbírku šatstva a jiných potřebných věcí pro 
Diakonii Broumov.  
I nadále podporujeme Dipu Snala z Bangladéše ve studiu (6.600,- Kč ročně) v tzv. 
adopci na dálku. 
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. Na 
stránkách najdete i videa ze života sboru a také zvukové záznamy některých 
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kázání, přednášek atp. Doporučujeme nejen sekci „Rádio“ vaší pozornosti, budete 
tak vždy informováni o tom, co se ve sboru děje. 
Sbor již potřetí vydal knížku meditací Zastav se na chvíli. Autorem meditací na rok 
2013 je Petr Hudec, modlitby 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 
 

                                                                      HOSPODAŘENÍ      
SPRÁVA A HOSPODAŘENÍ BUDOV, OPRAVY 
Sestry a bratři, předkládám Vám seznamy prací, které se nám společně podařilo v 
loňském roce uskutečnit. 
Husův dům: kompletní vymalování všech prostor Husova domu; zateplení stropu; 
napojení odpadu do kanalizačního řadu; částečné dokončení přístřešku na dvoře; 
nátěr okapů z vnitřní strany Husova domu; znovu natření oken a vstupních dveří; 
pořízení nového klávesového nástroje; nové očalounění všech židlí. 
Fara: dovybavení malé presbyterny z grantu JMK; oprava hudebních nástrojů. 
Kostel: oprava sítí proti holubům; znovu natření krovů proti škůdcům. 
Přibice: oprava podlahy a položení PVC. 
Všechny sborové budovy byly také nově pojištěny u Hasičské vzájemné 
pojišťovny. 
Na letošní rok plánujeme tyto akce: 
- oprava zdi ve Farské uličce, tzn. otlučení, omítnutí a oplechování 
- oprava soklu zídky před kostelem 
- omítnutí sanační omítkou otlučené zdi v kostele 
- nainstalování madla u vnitřních dveří v kostele 
- oprava schodů na věž a impregnace krovů ve věži 
- generální oprava sklepa HD, tzn. výměna dveří, dvou okének, nová krbová 
kamna, nové osvětlení + potřebné zednické práce. 
- dokončení přístřešku na dvoře HD 
- řešit prostor před HD, tzn. zatravněné plochy zvelebit a zkrášlit výsadbou dřevin 
- Přibice – nátěr oken v modlitebně 
Chtěl bych Vám poděkovat za Vaši obětavost jak při brigádách, tak i za finanční 
příspěvky a za všechnu ostatní pomoc, bez které by naše cíle nešly realizovat. 
Zároveň však prosím o spolupráci na dalších brigádách, které nás v letošním roce 
čekají. Ještě jednou jménem hospodáře sboru děkuji. 
 

Roman Krišpín 
 
  
HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 A ROZPOČET NA ROK 2013 

 Ukazatel / č.účtu 2012 2013 

1 Spotřební a kancel. materiál, 
zboží 

165 226,00 Kč  106 000,00 Kč 
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2 Spotřeba energie 93 456,99 Kč 115 000,00 Kč 

3 Prodané zboží     

4 Běžná údržba 173 105,00 Kč 163 000,00 Kč 

5 Cestovné 14 098,00 Kč 20 000,00 Kč 

6 Prezentace – dary křesť. 
služby a sbor. pohošt. 

1 209,00 Kč 3 000,00 Kč 

7 Telekomunikace 4 692,00 Kč 6 000,00 Kč 

8 Placené nájemné     

9 Spotřeba ostatních služeb 23 719,00 Kč 25 000,00 Kč 

10 Mzdové náklady vč. pojištění 10 160,00 Kč 10 160,00 Kč 

11 Daně a poplatky 384,00 Kč 384,00 Kč 

12 Poskytnuté dary 139 200,00 Kč 60 000,00 Kč 

13 Odvod repartic seniorátních 10 160,00 Kč 10 210,00 Kč 

14 Odvod repartic celocírkevních 27 030,00 Kč 28 790,00 Kč 

15 Odvod do PF 77 000,00 Kč 78 500,00 Kč 

16 Odvod do PF administrátora     

17 Odvod za pastoračního prac. 6 500,00 Kč 6 500,00 Kč 

18 Odpisy, prodaný majetek     

19 Ostatní náklady (pojištění) 6 801,00 Kč 6 895,00 Kč 

20 Náklady celkem  752 740,99 Kč 639 439,00 Kč 

21 Sborové sbírky 136 027,00 Kč  

22 Dary tuzemské 434 418,00 Kč  

23 Dary zahraniční   

24 Salár 169 350,00 Kč  

25 Příjmy z hosp. činnosti 50 360,00 Kč  

26 Ostatní sbor. příjmy 3 602,18 Kč  

27 Tržby z prodeje majetku 11 320,00 Kč  

28 Provozní dotace  100 000,00 Kč  

29 Výnosy celkem 905 077,18 Kč  

30 Hospodářský výsledek 152 336,19 Kč  
 

K 31. prosinci 2012 náš sbor nemá žádné neuhrazené závazky, dluhy ani půjčky. 
 

Jiří Květon a Aleš Lukl 
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                                                                      ZAMĚSTNANCI 
PASTORAČNÍ PRACOVNICE 
Pastorační pracovnice se snažila žít sborový život. Podle potřeby přikládala ruku k 
dílu. Měla a má radost třeba z jarmarku, z toho, že se zapojilo hodně lidí. A to i 
těch, kteří  se k našemu sboru nehlásí, jen se chtějí podílet na dobré věci. Líbilo se 
jí na biblické hodině v Blučině. Bylo to takové milé zastavení v předvánočním 
shonu. Také ji těší pracovat v týmu a to nejen s farářem. Vždycky je příjemnější, 
když člověk není na věci sám. Díky takové spolupráci se uskutečnily třeba 
návštěvy u několika lidí před Vánocemi, vánoční program pro školu v Nosislavi, 
společně připravené bohoslužby, vyrábění výrobků na jarmark. 
Má radost, že je ve sboru živo, že se dějí věci, že nové vznikají, že je k tomu 
všemu pořád chuť, a že to není samo sebou. Cítí za to vděčnost. A taky za každou 
podporu, které se jí dostává. 
 

Iva Květonová 
 
FARÁŘ 
Velkou radost jsem měl a mám z nových tváří na bohoslužbách a jsem hodně 
vděčný za ty, kdo zůstávají. Zároveň je čím dál tím citelněji vidět, že mnozí starší 
členové už nemají k účasti na bohoslužbách dost sil. Zkouším je přemlouvat, že je 
na shromáždění dovezeme, ale nedaří se mi to. Těší mě také to, že někteří v 
dubnu pokřtění a v květnu konfirmovaní ze sborového života nezmizeli. 
Dobře je mi, když si s Vámi mohu povídat při návštěvách, na výletech, při 
sborovém pobytu. Někdy nevím, jak Vás potěšit při Vašich trápeních s rodinami, 
prací, zdravím. Tehdy je mi hodně těžko a jen se v duchu modlím. 
Hodně starostí jsem měl a mám s budováním Chráněného bydlení a se vším, co je 
s tím spojeno (např. shánění peněz). Vzpruhou jsou dary ze sboru, církve i 
odjinud, protože naznačují, že to snad je smysluplné. Ukazuje se, že ne všichni v 
obci i ve sboru jsou z Chráněného bydlení nadšení. Zkouším doufat, že čas ukáže, 
že to bylo vykročení dobrým směrem a že tam pár lidem bude dobře.  
Obavy mám samozřejmě z toho, jak se naše církev i nosislavský sbor postaví k 
nové etapě církevních dějin, kterou přinese samostatné financování, kterému jsme 
za posledních sedmdesát let odvykli. Jak obstojíme, jak se osvědčíme, za co nám 
Kristus stojí? Nemám strach o církev Kristovu, ale o naše společenství někdy ano. 
Zároveň jsem však přesvědčen, že náš sbor má oproti mnoha jiným poměrně 
dobré „startovací“ podmínky. (O to hůř je mi, když vidím, jak se někdy 
rozleptáváme vzájemnými hádkami, pomluvami a neláskou.) 
Myslím, že bychom měli výrazněji vykročit na cestu k misii. K tomu by bylo ovšem 
třeba velké duchovní uvědomělosti, odvahy a aktivního zapojení dalších členů 
sboru. 
Velmi si vážím podpory, modliteb a pomoci, které se mi od Vás na mnoho různých 
způsobů dostává. Děkuji. 
 

Ondřej Macek 
 
 
 



 15 

 

                                                                               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 a Pavel Samson); 
děkujeme zvukařům (Ondřej Svoboda, Tomáš a Jiří Luklovi, Filip a Jan Ryšavý); 
děkujeme za distribuci Kostnických jisker Ivě Květonové a Jitce Brchaňové za 
distribuci ostatních církevních časopisů; 
děkujeme pokladníku 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 (Roman Krišpín, Luboš Samson a 
Miloš Dobrovolný); 
děkujeme dirigentce Haně Gotffriedové za nácvik písní v pěveckém sboru; 
děkujeme také redakci sborových listů (Lenka Dobrovolná, Ondřej Macek, Vladimír 
Svoboda). 
   
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 V ROCE 2013 

neděle modlitební chvíle 08.15 fara jednou měsíčně 
neděle bohoslužby 09.00 Husův dům / kostel  
neděle bohoslužby pro děti, 

nedělka 
09.00 Husův dům / fara  

neděle setkávání „při kávě“ po bohoslužbách Husův dům  
neděle rodinné bohoslužby 09.00 Husův dům /kostel 17. března 
neděle bohoslužby 11.00 modlitebna v Přibicích 1. neděle 

v měsíci 
neděle bohoslužby 14.00 ZŠ Přísnotice 1. neděle  

v měsíci 
neděle střední generace 15.00 fara jednou měsíčně 
neděle nešpory 17.00 fara  
pondělí volný den 
pondělí zkouška pěveckého 

sboru 
19.00 fara  

úterý biblická hodina pro 
mladší děti 

15.30 fara  

úterý biblická hodina pro 
starší děti 

16.40 fara  

úterý zkouška pěveckého 
sboru Nebeští 
kavalérové 

18.30 fara  
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úterý staršovstvo 18.30 fara jednou měsíčně 
středa příprava ke konfirmaci 16.00 fara  
středa biblická hodiny pro 

dospělé  
18.00 fara  

čtvrtek setkání starší generace 
 

15.00 fara jednou za 
čtrnáct dnů 

čtvrtek biblická hodina pro 
dospělé 
 

10.00 Přísnotice jednou za měsíc 

čtvrtek biblická hodina pro 
dospělé 
 

15.00 Blučina jednou za měsíc 

pátek návštěvy 10.00   
pátek mládež 18.00 fara / Silůvky jednou za 

čtrnáct dnů 
pátek zkouška dechové kapely 18.30 fara třikrát do měsíce 
sobota příprava učitelů nedělní 

školy 
18.00 fara jednou za dva 

měsíce 

 
PŘÁNÍ, PLÁNY A VÝHLEDY 
24. února (15.00 v Husově domě): Hana Librová – O naší odpovědnosti. 
10. března (17.00 v Husově domě): Gabriela a Martin Horákovi – Jak se farářuje 
ve Velké Británii (inspirace a zkušenosti). 
14. dubna (11.00 v Husově domě): Miroslav Maňák – Přechod k samofinancování 
církve 
21. dubna (15.00 v Husově domě): položení základního kamene ke Chráněnému 
bydlení v Nosislavi (Daniel Ženatý, náměstek synodního seniora) 
28. dubna (15.00 v Husově domě): Miroslav Erdinger – O stárnutí a křesťanské 
péči 
3.- 5. května: sborový pobyt v Hříběcí u Horní Cerekve. 
10.-12 května: návštěva z Hasseltu v Nosislavi. 
16. června: autobusový výlet do Reci. 
28. – 31. července: sjíždění řeky (Orlice) pro mládež a konfirmandy. 
3. – 9. srpna: táborový pobyt pro děti (Křížlice). 
  
 
 
 
 
 
 
 
Výroční zpráva FS ČCE v Nosislavi za rok 2012, 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. 


