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                                                    ÚVODEM  
V této zprávě chceme spolu se zprávou o hospodaření připomenout nejdůležitější 
pravidelná, ale i mimořádná a příležitostná setkání, události a akce, které se 
konaly v našem sboru v roce 2011. (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 a v roce 2011 slavil 230. výročí založeni. 
(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 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. V první polovině 
roku probíhala také výuka němčiny a angličtiny. 
Sbor usiluje o co největší otevřenost. Svá shromáždění nenabízí pouze členům, ale 
také příchozím z řad 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 (křty, svatby, pohřby), 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 
Nás sbor má 561 členů, z toho 507 členů s hlasovacím právem, z nichž 215 
zaplatilo salár. V našem sboru je také 49 dětí do 15 let.  
(Při sčítání obyvatelstva v roce 2011 se k Českobratrské církvi evangelické 
přihlásilo na území našeho sboru 270 lidí.) 
Náš sbor měl v roce 2011 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 cca 40 
dobrovolníků. 
V roce 2011 zemřelo 13 členů a pět se odstěhovalo. Pokřtěno bylo šest dětí. 
Konaly se čtyři svatby. 
 

Jiří Květon  
 

                                                                                  NEDĚLE 
BOHOSLUŽBY  
Za nejdůležitější z celého sborového života považujeme nedělní shromáždění se 
slyšením slova Božího, jak v Nosislavi, tak i v kazatelských stanicích a dodržování 
církevních svátků se slavením Svaté večeře Páně. 
V minulém roce bylo hlavních bohoslužeb 59 za průměrné účasti 95, nešporních 
shromáždění bylo 42 za průměrné účasti 26. Vyšší účast při nešporních 
shromážděních je dána především programovou skladbou (besedy s hosty, filmy 
aj.).  
Svatá večeře Páně byla vysluhována dvanáctkrát s průměrnou účastí 79 (stejně 
jako v loňském roce). 
Na kazatelně se kromě našeho faráře vystřídali: Ondřej Titěra, Ctirad Novák, 
Ladislav Beneš, Ludmila Mikšíková, Daniel Mikšík, Michael Domke, Martina 
Kadlecová, Ivo Mareš, Luděk Korpa, Jonatan Hudec, Marian Šusták, synodní senior 
Joel Ruml a Jan Zámečník. Od 1. ledna loňského roku bratr farář administruje sbor 
Hustopeče. Zastupovala jej farářka Marta Židková nebo bylo čtené kázání, o které 
se podělili: Ivana Chrastilová, Iva Květonová, Vlasta Ryšavá, Vladimír Kendík, 
Roman Krišpín, Vladimír Svoboda, Vladimír Lukl. Při nešporech  sloužili kromě 
bratra faráře Miloš Dobrovolný a Pavel Samson. 
Ondřej Macek kázal zejména na evangelium podle Marka, příběhy knihy Jonáš a 
jednotlivé prosby Modlitby Páně. 
 

Vladimír Lukl 
 
VARHANÍCI 
Pravidelně se střídali bratr Aleš Lukl, sestra Hana Gottfriedová a manželé Marta a 
Ondřej Židkovi. Doprovázeli jsme také bohoslužby v kazatelských stanicích. 
 

Hana Gottfriedová 
 
BOHOSLUŽBY PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA) 
Pravidelně každou neděli (kromě letních prázdnin), po ohláškách během třetí písně 
odcházejí děti do tzv. nedělní školy. 
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Rozdělí se do dvou skupin: starší – kam patří všichni školáci – to je asi 10 dětí; 
mladší – všechny ostatní děti školou nepovinné – to je asi 15 dětí. „Naštěstí“ se ne 
vždy sejdou děti v tak hojném počtu. 
Při přípravě se střídá osm učitelů. Jednou za dva měsíce se všichni učitelé 
scházíme spolu s bratrem farářem a rekapitulujeme to, co bylo, probíráme a 
plánujeme, co nás čeká v další dvouměsíční etapě. 
Tento školní rok probíráme novozákonní příběhy, a to konkrétně příběhy 
samotného Ježíše podle evangelia Lukáše. Čekání na jeho příchod, narození, 
dospívání, povolání učedníků; učení a šíření Božího slova, mnohdy v podobenstvích 
skrytá odpověď, která se dotýká nás samotných a nutí nás k přemýšlení nad 
vlastním životem. 
Přibližně jednou za dva měsíce bývají dětské bohoslužby (místo těch „klasických“). 
Připravuje si je bratr farář, jsou pokaždé jiné, zábavné, inspirující a dětmi 
oblíbené, neboť zde většinou dostanou nějakou sladkost. Novinkou tohoto roku 
jsou dětské nešpory. Zatím proběhli dvakrát a také se osvědčily. 
Dětí v našem sboru je opravdu požehnaně, máme z toho velkou radost, ale je to i 
spousta starostí a práce, za kterou je potřeba všem, co se na ní podílí, poděkovat. 
 

Hana Samsonová 
 
KAZATELSKÉ STANICE 
K nosislavskému sboru patří dvě kazatelské stanice, v Přibicích a Přísnoticích, ve 
kterých se pravidelně konají bohoslužby. Scházíme se zde jedenkrát za měsíc, 
vždy první neděli v měsíci. O svátcích a během prázdnin míváme tzv. spojené 
bohoslužby v Přibicích. Je to dáno především tím, že v Přísnoticích se naše setkání 
konají ve škole. 
Především v Přibicích pociťujeme úbytek účastníků shromáždění. Sbor nám zde 
„stárne“. Společně hledáme další možnosti, jak shromáždění otevřít i dalším 
členům sboru, zatím bezvýsledně. Prosím vás všechny, pozvěte své známé a blízké 
i na tato setkání.   
Určitým obohacením je pro tyto stanice účast nosislavských bratří a sester, kteří 
jezdí s námi. Jsme jim za to vděčni a zveme i ostatní. 
 

Hana Gottfriedová 
 
STŘEDNÍ GENERACE  
Setkání střední generace – chcete-li „středověku“ se koná každou třetí neděli v 
měsíci na faře od patnácti hodin počínaje podzimem a konče jarem. Scházíme se v 
čím dál větším počtu, bylo nás i 18! Začínáme zpěvem – hodně a rádi zpíváme 
hlavně za doprovodu kytary. Bratr farář přečte oddíl z Bible, pak nás rozdělí do 
skupinek, ve kterých odpovídáme na jeho záludné otázky. Odpovědi společně 
hodnotíme, vyslechneme si biblický výklad a na dané téma diskutujeme.  
Druhý program si připravují jednotlivci – mluví o sobě, o svém zaměstnání, 
koníčcích apod. I když se navzájem celkem dobře známe od mládí, bývá velmi 
zajímavé povídání o zaměstnání, o profesních detailech, o kterých třeba nemáme 
ani ponětí. 
Také probíráme aktuální sborové aktivity, pomáháme s jejich organizačním 
řešením. K diskuzi toho bývá hodně, čas ubíhá velmi rychle a většinou se 
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rozcházíme po třech až čtyřech hodinách. Atmosféra bývá velmi příjemná – přijďte 
si to ověřit a potěšit se s námi i vy ostatní! Nebudete litovat! 
 

Jitka Brchaňová 
 

NEŠPORNÍ POBOŽNOST 
Nešporní shromáždění v našem sboru se koná v neděli odpoledne v 17.00 hod. 
Bývá připravováno bratrem farářem a základem pro zamyšlení jsou většinou Hesla 
Jednoty Bratrské. Jedenkrát za měsíc byl v rámci nešporů přítomen nějaký host, 
nebo se promítal film, či proběhl koncert. 
Při nešporech  sloužili kromě bratra faráře Miloš Dobrovolný a Pavel Samson.  
Hana a Eva Svobodovy vyprávěly o Bosně, Jiří Lukl a Ondřej Svoboda o práci v 
USA a o krásách Yellowstonského parku, manželé Novákovi z Vojkovic o putování 
do Santiaga de Compostela a práci kriminalisty nám přiblížil Zdeněk Nevrkla. 
Andreas Hess nám povídal o švýcarské humanitární organizaci HEKS a o 
křesťanství bez konfese. Antonín Plachý nám přiblížil práci Armády spásy a farář z 
Hospicu v Rajhradě Jan Zachoval hovořil na téma „Máme se hospice bát?“. 
 

Vlastimila Ryšavá a Vladimír Lukl 
 

                                                                                    ÚTERÝ          
BIBLICKÁ HODINA PRO MLADŠÍ DĚTI 
Scházíme se v úterý v 15.30 na faře. Schází se nás tam celkem 9. 
Vyprávíme si o praotcích, Ježíši Kristu i Bohu. 
Taky hrajeme hry.  
Například Mrkací vrah nebo Ty krávo… 
Ducha jsme ještě nehráli. 
Duch a Ty krávo… jsou karty. 
Nejvíc mě baví Mrkací vrah. 
Zpíváme písničky a Vlasta při tom hraje na kytaru. 
Farář se střídá s mamkou. Každý má nábožko jednou za dva týdny. 
V létě jsme chodili i do Husova domu na trampolínu. 
 

Josef Květon 
 
BIBLICKÁ HODINA PRO STARŠÍ DĚTI 
Scházíme se v úterý v 16.40 na faře a z fary právě odchází mladší děti z první 
skupiny. Bývá nás kolem osmi dětí, jezdí k nám i děti z Hustopeče a Nikolčic.  
Začínáme  zpěvem a pak se nás pan farář nebo paní Květonová ptají na minulý 
příběh (většinou si na něj vzpomeneme). Nebo se ptají na další věci, které mají 
spojitost s příběhem, který budeme probírat. Pak si vyprávíme příběh, tento rok 
jsme začali Abrahamem. Potom se pan farář pomodlí a následuje další píseň ze 
zpěvníku Svítá. Na kytaru nás doprovází paní Ryšavá. 
Následuje hra nebo vyplňujeme pracovní list. Já raději hraju hry, i když jsou někdy 
bláznivé. A za týden se zase scházíme v úterý v 16.40 na faře a z fary právě 
odchází... 
 

Bohdan Chrastil 
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PŘÍPRAVA KE KONFIRMACI 
Na konfirmační cvičení nás chodí šest puberťáků (Sára a Šimon Davidovi, Jakub 
Langhammer, Štěpán Chalupa, Filip Ryšavý, já) a farář. Začali jsme chodit v lednu 
2011 a scházíme se každé úterý na faře. 
Momentálně probíráme kromě dějepravy bohoslužby (katechismus). 
Na konci letních prázdnin jsme byli na táboře ve Velké Lhotě u  Dačic. Tématem 
bylo putování po stopách praotce Abrahama. Na podzim jsme měli soustředění v 
Daňkovicích, společně s konfirmandy a konfirmandkami ze Silůvek a Prahy. 
Soustředění bylo zajímavé, naučné a poučné. 
Nyní se nadále připravujeme ke křtu a konfirmaci a částečně nás to baví. 
 

Jan Ryšavý 
 
STARŠOVSTVO 
V roce 2011 se uskutečnilo 10 řádných a 4 mimořádné schůze staršovstva. K 
diskusím často využíváme internet, jako způsob rychlejší komunikace. 
Staršovstvo pracovalo v deseti členném obsazení za průměrné účasti devíti členů. 
Z náhradníků se jeho schůzí zúčastňovala Hana Gottfriedová. 
Dle církevních řádů svolalo staršovstvo jedno sborové shromáždění. 
Staršovstvo deleguje své zástupce na seniorátní zasedání Jeronýmovi jednoty a na 
konvent. Někteří presbyteři se zúčastnili presbyterní konference s tématem „Naše 
církev“ a část z nich se přihlásila do tříletého kurzu pro presbytery. 
Vedle běžného sborového provozu (život sboru, sborový program, údržba a provoz 
budov, hospodaření) se staršovstvo opakovaně zabývalo např. opravou fary, 
vybudováním diakonického zařízení pro seniory za Husovým domem i další 
budoucností našeho sboru. 
 

Vladimír Lukl 
 
SBOROVÝ ZPĚV (NEBEŠTÍ KAVALÉROVÉ) 
Zkoušky zpěvu probíhaly v úterý večer v počtu dvanáct lidí. Repertoár je většinou 
zaměřen tématicky tak, abychom mohli obohatit významná sborová shromáždění. 
Využíváme písní ze Svítá za doprovodu kytary i některé jiné, které zpíváme dle 
možnosti jako čtyřhlas. Chtěla bych z tohoto místa poděkovat za výpomoc našim 
„důchodkyním“, které nám chodí vypomáhat se zpěvem především o pohřbech. 
Ráda bych pozvala i další bratry a sestry mezi nás, v současné době nám chybí 
především alty. 
Jistým vyvrcholením bylo v loňském roce společné zpívání s miroslavskými 
zpěváky při oslavě výročí sboru. Rádi bychom obnovili vytvoření společného 
pěveckého sboru Nosislav-Miroslav-Brno. Je to další možnost nejen vzájemného 
podpůrného setkání, ale i předávání zkušeností. 
 

Hana Gottfriedová 
 

                                                                                  STŘEDA     
BIBLICKÁ HODINA PRO DOSPĚLÉ 
Biblické hodiny pro dospělé se v našem sboru konají od začátku zimního času do 
Velikonoc. Vždy ve středu od 18.00 hodin. 
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Začátkem roku jsme pod vedením bratra faráře doprobírali příběhy praotce 
Abrahama, 
Pak následovaly výklady o bohoslužbách, křtu a Večeři Páně. S příchodem nového 
školního roku se zamýšlíme nad evangeliem podle Matouše. 
Je potěšující, že nás někdy bývá tolik, že se ani ke stolu nemůžeme vejít. Kvůli 
novým posluchačům rádi prodloužíme stůl, což se dá udělat... 
 

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. Blučinské biblické se účastní i lidé 
ze Židlochovic. Otevřená setkání se nyní konají jednou do měsíce.  
 

Ondřej Macek 
 
STARŠÍ GENERACE 
Starší generace – důchodci – se scházejí v zimním období každé dva týdny ve 
čtvrtek v 15 hodin na faře. Zahajujeme písní, modlitbou a krátkým biblickým 
zamyšlením některého z účastníků. V uplynulém období nám bratr farář přiblížil 
některé méně známé osobnosti z historie církve, nyní vypráví o všemožných 
zvířatech v bibli. V další části je čas na různá zajímavá témata, prohlídku 
fotografií, volný rozhovor a také se rádi zasmějeme. A dost zpíváme. Zveme mezi 
nás další i čerstvé důchodce, zvláště lidi osamělé, vdovy a vdovce, kterým jejich 
přátelé již odešli a je jim smutno. 
 

Vlastimil Dobrovolný 
 

                                                                                    PÁTEK     
ZPÍVÁNÍ S DĚTMI 
Během loňského jara a od září až do Vánoc se v pátek odpoledne z fary ozývaly 
různé podivné zvuky: šumění, foukání, výkřiky, jekot, občas pláč a hádky a do 
toho zpěv. Malé děti se tu trávily pravidelně svůj čas ve společnosti rytmu, 
melodií, dechového procvičování a textů. Hravou formou se seznamovaly s novými 
písničkami. Pomocí dupání a ukazování si k melodiím vytvářely svou vlastní 
„choreografii“. Měly prostor pro naučení se něčeho nového. O textech písní se 
společně mluvilo – aby se děti učily vnímat i to, co zpívají, proč to zpívají a komu k 
radosti a oslavě vlastně zpívají. Před Vánoci byla ovšem jasným hitem píseň 
Peklíčko, teplíčko to je naše potěšení... Dětí se podle možností a nemocí sešlo 
někdy pět, někdy dvanáct. Bylo to velmi rozmanité, ale tím vlastně pestré. Leckdy 
se muselo vydat hodně energie na uklidnění a soustředění dětí před samotným 
zpíváním, ale tak to prostě je. S dětmi si povídaly a zpívaly střídavě Lenka 
Dobrovolná a Marta Židková.  
Moc potěší, když se ukáže, že o tom, co zpívají, děti skutečně přemýšlí. A kladou 
leckdy naprosto nečekané doplňující otázky k písňovým textům. A je to radost 
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poslouchat děti, jak si prozpěvují naučené písničky i během týdne. S chutí, z plna 
hrdla. Třeba ve školce v šatně Narodil se Kristus Pán... 
 

Marta Židková 
 
MLÁDEŽ 
Mládež se v roce 2011 pravidelně scházela jednou za dva týdny střídavě v 
Silůvkách a Nosislavi v osmnáct hodin. Počty i věk mládežníků se lišily v rozmezí  
zhruba pěti až deseti lidí mezi dvanácti až čtyřiadvaceti lety. Celkové omlazení 
způsobila přítomnost konfirmandů, kteří postupně zjišťovali, jak to na mládeži 
chodí a doufejme, že vytrvají i nadále.  Doplňovali nás dva faráři, Ondřej Macek a 
Martina Kadlecová.  Na programu bylo tradičně zpívání šlágrů ze Svítá, biblické 
zamyšlení, chvilka modlitby, diskuze i společenské hry. Tu a tam jsme shlédli 
nezávislou filmovou tvorbu dokumentárního charakteru (z festivalu Jeden svět) a 
následně jsme toto téma probrali z různých úhlů pohledů. 
 

Tomáš Ryšavý 
 
DECHOVÁ KAPELA 
V loňském roce jsme se sešli k devatenácti zkouškám a to převážně na faře za což 
děkujeme, že se tam můžeme scházet. Naší prioritou je hraní při pohřbech v 
Nosislavi. Takto jsme posloužili celkem sedmkrát. 
Dále jsme hráli při partnerském setkání našeho sboru a delegací z německého 
Gubenu. Byly to dvě písničky – Pánu vždycky prozpěvujme a Hrad přepevný. 
Také jsme dodrželi tradici, kdy před 135-ti léty hrála kapela při posvěcení kostela. 
Při tomto výročí, které sbor slavil 9. října 2011, zazněl žalm 100 a píseň z 
Evangelického zpěvníku 161 Tebe Bože chválíme. 
Jako každým rokem zazněly koledy a písně při rozsvícení vánočního stromu. Na 
Štědrý den jsme nejprve zahráli v evangelickém kostele skladbu Slyšme hlas 
nebeský a potom následovala štědrovečerní tradiční pouť dům od domu. 
Celý rok jsme se scházeli ve stejném složení. Nikdo nepřibyl a nikdo neodešel. 
 

Vladimír Lukl 
 

                                                                                 OSTATNÍ    
EKUMENA 
Ekumenické shromáždění se v roce 2011 konalo v Husově domě s kázáním faráře 
Pavla Cebuly a s římskými katolíky jsme se sešli ještě na závěr června v neděli 
odpoledne ke společnému posezení, zpívání a divadlu. K opravě naší fary jsme 
využili „římskokatolické“ lešení. Radovali jsme se i s pozdravu pana faráře Cebuly 
při výročí sboru. Českobratrská a římskokatolická mládež se společně potkaly 
dvakrát, z jara na židlochovické faře, na podzim na naší nosislavské.  
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 Luk a Ondřej Macek 
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CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ NOSISLAV DIAKONIE ČCE 
Po letech, kdy zahrada za budovou Husova domu nebyla obdělávána farskou 
rodinou, začaly úvahy většinou individuálního charakteru, co s tímto pozemkem... 
Jeden z nápadů byl inspirován skutečností, že populace našeho městyse stárne a 
stárnout bude. Tak vznikl první nápad využít pozemek zahrady třeba „na nějaké 
sociální bydlení“. Je-li tato úvaha z prostorových důvodů reálná, nebylo jisté, proto 
byl nakreslen první náčrt. A vida, stavba by se na zahradu vešla. Úřad městyse 
Nosislav se chystal předložit nový návrh na změnu územního plánu, což urychlilo 
rozhodnutí staršovstva nad obecnou úvahou, co s nevyužitou plochou zahrady. 
Vážnější debaty o založení „diakonie“ se začaly vést po příchodu br. faráře Ondřeje 
Macka do Nosislavi.  
Od toho okamžiku můžeme zachytit časovou osu aktivit, které vedly až k 
předložení žádosti o vybudování střediska Chráněné bydlení Nosislav Diakonie 
ČCE: 

v roce  2008 staršovstvo navrhlo změnu územního plánu městyse 
Nosislav (zahrada Husova domu bude určena k zástavbě) 

13. února 2011 – první pracovní schůzka o přípravách vybudování 
„diakonie“ v Nosislavi. Jednání se účastnili: Petr Dobrovolný, Iva Květonová, 
Vladimír Lukl, Ondřej Macek, Jan Soběslavský (ředitel střediska Diakonie ČCE v 
Brně), Jiří Svoboda, Hana a Vladimír Svobodovi a Ondřej Židek. Oficiálních jednání 
se následně konalo celkem 13. Mimo těchto schůzek mnozí strávili řadu hodin 
individuálními schůzkami či telefonáty se sousedy, na úřadech a nad plánováním 
stavebního projektu.  

16. února 2011 – městys Nosislav sděluje, že pozemek zahrady Husova 
domu je dle požadavku z roku 2008 navržen v novém územním plánu k zastavění. 
únor 2011 – Ondřej Macek se zúčastnil jednání ke komunitnímu plánování 
sociálních služeb na MÚ v Židlochovicích (ORP). Současně byla podána přihláška 
pro začlenění Chráněného bydlení Nosislav do komunitního plánování (důležitý 
krok např. pro možnost čerpání  provozních dotací na provoz ze státního i 
krajského rozpočtu). 

31. března 2011 – podepsána dohoda FS ČCE v Nosislavi se střediskem 
Diakonie ČCE Brno o spolupráci. Sbor se s Diakonií ČCE dohodl, že chtějí společně 
usilovat o vybudování malého zařízení pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením v Nosislavi. 

8. června 2011 – podána žádost na Stavební úřad Židlochovice o vydání 
rozhodnutí o umístění stavby. 

11. srpna 2011 – jednání o vydání rozhodnutí o umístění stavby na 
místě samém. 

16. srpna 2011 – vydáno kladné rozhodnutí o umístění stavby. 
říjen 2011 – během sborových oslav proběhla první sbírka na pokrytí 

nákladů spojených s přípravou chráněného bydlení. 
srpen až prosinec 2011 – práce na přípravě dokumentace pro stavební 

řízení + položkový rozpočet (Petr Dobrovolný), podklady pro podání žádosti o 
grant z „evropských peněz“ (ve spolupráci se společností Grant Help). 

22. prosince 2011 – podána žádost o stavební povolení. 
12. ledna 2012 – podána žádost s názvem Chráněné bydlení Nosislav o 

finanční podporu v rámci grantového řízení na Regionální radu Jihomoravského 
kraje. 
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V současné době čekáme na výsledek projednávání žádosti, který 
můžeme obdržet v horizontu několika měsíců.  

A co z toho bude mít náš sbor? Tato otázka v posledních měsících padla 
(oprávněně) několikrát. K jedné z odpovědí mě inspirovala četba knihy Ekonomie 
dobra a zla Tomáše Sedláčka (známého ekonoma, člena NERV a také protestanta). 
Je zde např. zmíněn  jeden ze starozákonních sociálně-ekonomických ustanovení – 
léto milosti. 

„Země nesmí být prodávána bez práva  na zpětnou koupi, neboť země je 
má. Vy jste u mne jen hosté a přistěhovalci.“ (3. Mojžíšova 25,23) „…V neposlední 
řadě nám tento systém připomíná, že žádné vlastnictví nebudeme vlastnit věčně a 
že pole, na kterém ořeme, není naše, ale Hospodinovo. Léto milosti, znova 
zdůrazňuje, že jsme zde pouze poutníky, nic materiálního z tohoto světa nás 
nespasí, nic si nevezmeme a vše co máme, je jen jistý druh pronájmu…“ (Tomáš 
Sedláček). 

Jen těžko si můžeme představit, že pozemek za budovou Husova domu 
lze významně komerčně využít. V roce 100. výročí zakoupení Husova domu (1912) 
kromě jiného i k provozování útulku pro sirotky, se nabízí odpověď – od té doby 
léto milosti uběhlo již dvakrát. 
 

Hana Svobodová 
 
SBOROVÝ POBYT 
Pravidelný sborový víkendový pobyt se v termínu 28. dubna – 1. května konal v 
Huslenkách. Bylo nás hodně, obsadili jsme skoro celou ubytovnu. Obědy jsme si 
vozili z místní restaurace, abychom během dne mohli vyrazit na výlet do lesa, 
chytat pstruhy ke společnému grilování, zpívat s kytarou, hrát si na písku a vůbec 
užívat si společenství blízkých lidí. Nechyběl zajímavý večerní biblický program, 
který si tentokrát připravila Marta Židková, jeden večer nám zase Petra Stávková 
povídala o své práci v hospici. Bylo nám spolu pěkně a těšíme se na další společný 
víkend. Přidejte se! 
 

Lenka Svobodová 
 
TÁBOROVÝ POBYT PRO DĚTI 
Ve Velké Lhotě u Dačic jsou dva kostely, stojí naproti sobě, oba jsou 
protestantské. V jednom bývají bohoslužby, druhý slouží jako památník české 
reformace, tedy jako muzeum; obě stavby jsou ale vlastně samy o sobě 
památníkem reformačních radostí i tahanic v jedné malé (ačkoliv je podle názvu 
vlastně velká) vesničce na Vysočině.  
Na jedné z far je na začátku srpna pekelně živo: ráno před osmou hodinou 
vyběhne rozjařený dav sedmnácti dětí oděných toliko do plavek, a ty míří na 
přilehlé hřiště, kde pod vedením zkušeného nomádského trenéra cvičí, prolézají, 
přeskakují. To je živý důkaz toho, že reformace zapustila kořeny, že existují sbory, 
které odkaz předků i odkaz biblický předávají mladším. Nosislavské, nikolčické, 
hustopečské, hrušovanské i brněnské děti totiž poznávají Abrahama, a ta jejich 
ranní rozcvička jim má protáhnout svaly, protože je čeká další perný den plný 
poznávání, putování a strategií. To je náš tábor. 
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Bratr farář Ondřej Macek společně s ženou Alžbětou jsou protřelými táborníky, 
organizovali či spoluorganizovali už několik letních dětských biblických táborů – a 
tedy i ten letošní.  
K abrahamovskému tématu dotvořili denní program, dopoledne děti plnily 
nomádské disciplíny, jednoduché pohybové či smyslové soutěže, ve kterých se 
projevily jejich osobní dispozice, odpoledne pak musely ukázat, jak jsou schopné 
fungovat v týmu, tedy v našem případě ve starověké biblické tlupě. Po lese běhali 
Ovce, Kozy a Velbloudi a prožívali skrze strategické hry některý úsek z 
odvyprávěného příběhu o Abrahamovi. Hledali zvířata na svůj oltář, chránili krále, 
kradli zvířectvo jinému kmeni, živili své těžce vydobyté stádo, zkoušeli sloužit 
Sáraj, ale taky Hagar. Jedna speciální hra vyžadovala absolutní tmu, neboť 
Abraham uzavřel smlouvu s Hospodinem k půlnoci, takže stateční pastevci museli 
v noci opustit své teplé spacáky a tiše čekali v lese (ovšem za hrůzostrašných, 
neidentifikovatelných zvuků) u svých oltářů na Boží světlo, které přijalo jejich 
oběť.  
A protože se letošní rozmarné léto nad naším táborem slitovalo, odhazovali jsme 
postupně během týdne bundy, svetry a gumáky, dokonce jsme se opálili, koupali 
jsme se v rybnících, pochytali sem tam nějaké to klíště, ale hlavně jsme mohli být 
při všech hrách venku.  
Pozvání k týdennímu pobytu s farářem přijaly děti širokého věkového rozpětí – 
nejmladší byli Barborka nebo Pavlík, absolventi první třídy, nejstarší byli 
konfirmandi, Filip, Jenda, Sára. Sami nejlépe víte, s jakou se děti z tábora vrátily, 
zřejmě vám ukázaly úžasnou a praktickou tašku s motivem svého kmene, diplomy 
za splnění opravdu náročných bobříků (klobouk dolů před Sárou a Ondrou, zvládli 
mlčení, hlad i odvahu), táborové deníky, nějaké ty sladkosti, už na táboře snědly 
výborný dort – odměnu pro vítěze, možná vám zazpívaly naši originální píseň o 
Abrahamovi nebo vyprávěly o statečném klukovi Standovi, o němž jsme večer co 
večer četli z knížky Arnošta Goldflama. Spoustu vám toho neřekly a řeknou vám to 
později, během roku, o Vánocích, když si najednou na něco vzpomenou. A když 
pak budou chtít jet i další prázdniny, znamená to, že ten týden přece jenom nebyl 
úplně promarněný. 
 

Lenka Dobrovolná 
 
PARTNERSKÉ SBORY 
V květnu 2011 sedmičlenná výprava z Nosislavi vyrazila na návštěvu do 
partnerského sboru v Hasseltu (Holandsko), kde strávila příjemný prodloužený 
víkend (13. května – 16. května). Během tohoto času jsem měli možnost mimo 
jiné navštívit Národní den mlýnů, který byl pro mnohé z nás zážitkem, zúčastnit se 
společného oběda v Schakelu s celým hasseltským sborem, navštívit soukromou 
farmu s ovcemi a krávami jednoho člena sboru. Kromě toho jsme také mohli s 
našimi přáteli hovořit na různá společná témata a „plánovali“ jsme naši společnou 
partnerskou budoucnost. 
Ještě v témže měsíci (26. května – 29. května) jsme v Nosislavi přivítali vzácnou 
návštěvu z partnerského sboru v Gubenu (Německo), kdy nás navštívil pan farář 
Michael Domke ještě s několika bratry a sestrami (celkem jich přijelo pět). 
Společně jsem podnikali výlety (Akátová věž v Židlochovicích, výstava kraslic v 
Borkovanech, návštěva Magdy Novákové v Betlémě). V přátelském kruhu jsem si 
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společně povídali v Husově domě za přítomnosti mnoha členů sboru i pana faráře 
Ctirada Nováka, společně jsme jedli i muzicírovali a hlavně slavili bohoslužby. 
Při oslavách výročí sboru 9. října 2011, kdy do Nosislavi přijelo a přišlo mnoho 
hostů, k nám dorazila i malá skupinka z holandského Hasseltu, kteří s námi chtěli 
prožít radostné chvíle, kdy jsem si připomínali počátky fungování našeho sboru. 
Účastnili se slavnostních bohoslužeb, kdy nám předali svíci připomínající naše 
partnerství. 
 

Lenka Svobodová 
 
MATEŘSKÉ CENTRUM NOSISLÁVEK YMCA BRNO 
V roce 2011 se Nosislávek scházel opět ke svým pravidelným pondělním cvičením. 
V zimě k těmto účelům využíval prostor školní družiny a v ostatní roční období 
navštěvoval prostory Husova domu, především dvůr a zahradu. Průměrně se 
scházelo pět rodin, v závěru roku se však účast k naší radosti znatelně navýšila, 
někdy i na dvojnásobek. 
Během roku se podařilo zorganizovat přes dvacet jednorázových aktivit, např. 
velikonoční tvoření se zapojením dalších obyvatel vesnice, vyrábění mýdel a 
postaviček  z ovčí vlny, pletení z pedigu, bazárky oblečení a dalších potřeb, 
pohádkové odpoledne pro děti, výlety po jižní Moravě, společný víkendový pobyt 
na táboře Blažkov, ochutnávkové odpoledne domácích kulinářských výrobků a 
mnohé další. Účast dětí na těchto aktivitách byla v rozmezí 7 až 40. 
Také ženy započaly v tomto roce opět své ranní nordic walking. Jde o sport, při 
kterém se sice nerosí čelo, ale efekt na svalstvo celého organismu je velký. 
Na jaře se mateřskému centru podařilo zakoupit na dvůr Husova domu velkou 
trampolínu. Až do zimy byla dětmi hojně využívaná. Snažili jsme se o pravidelná 
každotýdenní skákání. I během další sezóny budeme rádi, když ji bude moci 
využívat co nejvíce dětí z Nosislavi, ale také různé návštěvy. 
Činnost Nosislávku v tomto roce výrazně ovlivnilo získání dvou grantových podpor. 
Díky finanční podpoře Jihomoravského kraje mohl Nosislávek zorganizovat 
výtvarné dílny pro různé věkové skupiny obyvatel vesnice a ke svým schůzkám 
zakoupit nové dřevěné lavice. 
Velkým přínosem pro rozvoj působení Nosislávku bylo získání finanční dotace od 
Nadace Partnerství, za kterou byla v Nosislavi vysázena nová ovocná alej za 
hřbitovem čítající 80 stromů (třešní, švestek a renklód). Kromě vypracování 
projektu Nosislávek celou akci zajistil a osobně podpořil. Nové stromy nesou 
jména dětí nebo rodin, svých adoptivních pěstitelů. 
Máme radost, že aktivity, které pořádáme navštěvuje mnoho rodičů s dětmi. 
Vnímáme naši činnost jako příležitost pro setkávání, pro začlenění nově 
přistěhovalých, pro rozšíření pestrosti dění v Nosislavi, pro zapojení místních lidí 
do aktivního spolupráce a pro zážitky našich dětí. V tomto nastavení chceme 
pokračovat. 
 

Iva Květonová 
 
MIMOŘÁDNÉ AKCE 
Největší a nejmimořádnější akce proběhla v říjnu, kdy si celý náš sbor připomněl 
dvě výročí. 135 let od postavení chrámu Páně a 230 let založení sboru. Přijelo 
mnoho hostů z okolních sborů, odvážlivci z Miroslavi a Klobouk přišli dokonce 
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pěšky. Dopoledne kázal bratr senior Joel Ruml, před obědem měla přednášku 
sestra doc. PhDr. Eva Melmuková. Po obědě byla před kostelem odhalena 
informační tabule o našem sboru a byla představena první knížka o historii sboru I 
zůstavali v učení apoštolském, pak v kostele zazněly pozdravy od zástupců 
seniorátu, obce, ekumeny, od bývalých kazatelů i z holandského Hasseltu. 
Odpoledne bylo zakončeno divadelním přednesem Miroslava G. Částka. 
V našem kostele se také konali dva koncerty, na které jsme se snažili zvát i 
širokou veřejnost. V červnu rozezvučela naše varhany americká varhanice Joan De 
Vee Dixon a v červenci přijel drážďanský pěvecký sbor Cantilene chor. 
Veřejnost jsme také pozvali na Malý vánoční jarmark, kde poprvé také zazpíval 
několik vánočních písní mužský pěvecký sbor Švarcavan, který zpíval také na 
Štědrý den odpoledne v kostele. 
Tradičně v květnu jsme vykonali sbírku šatstva a jiných potřebných věcí pro 
Diakonii Broumov.  
I nadále podporujeme Dipu Snala z Bangladéše ve studiu (částkou 6.600,- Kč 
ročně) v tzv. adopci na dálku. 
V červnu se členové sboru vydali na autobusový výlet za evangelíky jižní Vysočiny 
(na bohoslužby jsme byli v Třebíči, následovala prohlídka židovského města s 
Janem Trusinou, obědvali jsme v Myslibořicích, kde jsme se seznámili s 
fundováním střediska Diakonie ČCE, prošli jsme města Slavonice a Telč i Památník 
české reformace ve Velké Lhotě u Dačic). U nás jsme naopak mohli přivítat 
autobusové výletníky z Rovečného, Daňkovic a okolí, kteří putovali do Věstonic a 
na své cestě se zastavili na bohoslužbách v našem sboru. 
V závěru června jsme se v neděli odpoledne sešli s přáteli z římskokatolických 
farností k představení Divadla Neslyším, oslavě narozenin manželů Novákových, 
ale také k hrám, písním a opékáním (mj. i klobás z ovcí pana římskokatolického 
faráře P. Cebuly)... 
 

Vladimír Lukl 
 
SBOROVÉ LISTY 
Podařilo se nám vydat čtyři (postní, velikonoční, podzimní a vánoční). Je to nárůst 
oproti minulým letům, kdy se dařily pravidelně 2 až 3. Nepředepsali jsme si 
žádnou pravidelnost, ale Velikonoce a Vánoce nevynecháváme. Zůstáváme u 
formy listu, ale není to úřední psaní. Chtěli bychom, aby to byl takový malý 
sborový časopis, ale to sdělujeme velmi skromně. Pravidelně se snažíme listy 
oživit různými formami, už jsme zkusili i reklamu (byť s nadsázkou). Spíše vás 
redakce formou článečků zpravuje o dění ve sboru a o tom, co se plánuje. S 
radostí vítáme, když se s námi na práci podílí i další „psavci“. Hybnou pákou 
redakce je bratr farář – vždy upozorní, že se blíží Velikonoce, Vánoce atp. (ostatně 
církevnímu roku rozumí nejlépe) – snažíme se však o kolektivní práci pod heslem 
„kdo by četl farní věstník?“ 
Dbáme v rámci možností o patřičnou grafickou úroveň včetně barevného tisku. 
Chceme totiž aby doručený dopis vás potěšil hned napohled a při podrobném 
prohlížení oslovil i jiným sdělením než přesně formulovaným slovem. I proto 
upřednostňujeme profesionální tisk. Jak se nám to daří, soudíte jistě sami.   
Také nevynecháváme v doručování žádnou známou adresu. Pokud se tak děje, 
prosíme o upozornění. Presbyteři a ochotní pomocníci doručují osobně všem, o 
nichž máme vědomost, že patří do sboru. Určitý počet zasíláme i poštou – nejen 
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do vzdálenějších obcí, ale i bývalým kazatelům a různým přátelům sboru. Velmi v 
tom pomáhá internet (sborové listy jsou vyvěšeny na našem webu) a emaily – 
mnozí si již zvykli přeposílat náš list svým přátelům spolu se svátečním přáním. 
 

Vladimír Svoboda 
 
INTERNETOVÉ STRÁNKY 
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. 
V roce 2011 byly stránky obohaceny o multimediální obsah. Najdete zde videa ze 
života sboru a také zvukové záznamy některých kázání, přednášek atp. 
Doporučujeme nejen sekci „Rádio“ vaší pozornosti, budete tak vždy informováni o 
tom, co se ve sboru děje. 
 

Ondřej Svoboda 
 

                                                                      HOSPODAŘENÍ      
SPRÁVA A HOSPODAŘENÍ BUDOV, OPRAVY 
Sestry a bratři, předkládám Vám seznamy prací, které se nám společně podařilo v 
loňském roce uskutečnit. 
 
Fara: výměna oken, dvorních a vstupních dveří a verandy; oprava a nátěr fasády z 
dvorní části a částečné zateplení vikárky; celkové zateplení stropu; vymalování, 
zakoupení nových regálů a hlavně celková reorganizace archivu, za což bych chtěl 
poděkovat bratru Vladimíru Svobodovi; vybavení presbyterny novým nábytkem; 
napojení na kanalizaci; oprava schodů z dvorní části; stojan na kola 
 
Husův dům: napojení na kanalizaci; stojan na kola; vytvoření žádosti a projektu 
na zbudování chráněného bydlení v horní části dvoru; zvelebení malé presbyterny 
(hostinského pokoje) pro děti nedělní školy 
 
Kostel: napojení na kanalizaci; stojan na kola; nástřik krovů věže proti škůdcům 
na nejpostiženějších místech; zabezpečení  kostela alarmem, které financovalo OS 
Nosinet 
 
modlitebna Přibice: vymalování a úklid  
 
Na rok 2012 plánujeme tyto akce: 
- vymalování velkého sálu Husova domu 
- oprava sborových dechových nástrojů 
- nátěr krovů věže a oprava schodů na ní 
Na tyto tři akce máme podanou žádost na obci o finanční příspěvek ve výši 
44.000,- Kč 
- zateplení stropu Husova domu 
- oprava zdi ve farské uličce 
- dokončení přístřešku na dvoře Husova domu 
- natření oken a výměna PVC v modlitebně v Přibicích 
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Mám obrovskou radost, kolik jsme toho společně v loňském roce dokázali díky 
Vám a Vaší obětavosti, jak fyzické při brigádách, tak finanční při sbírkách. 
Mnohokrát Vám jménem hospodáře a také jménem staršovstva děkuji, a věřím, že 
v těchto aktivitách budeme společně s pomocí Boží pokračovat. 
 

Roman Krišpín 
 
ZATEPLENÍ FARY 
V roce 2011 se náš sborový život odvíjel ve velmi blízkém spojení s naší farou – 
zateplení, přemýšlení, počítání, brigády, modlitby, únava, setkávání, finanční dary, 
(po)těšení, starost, obětavost, úklidy, lešení... 
Po dvojím neúspěšném žádání o dotace z evropských fondů jsme se na jaře 2011 
do zateplení a zkrášlení fary pustili sami. Členové i nečlenové sboru se již od února 
2010 svými dary skládali, takže před započetím prací v květnu 2011 bylo na 
našem účtu účelových 328 tisíc Kč. Jedinou vnější dotační podporou bylo 150 tisíc 
Kč z Jeronýmovy jednoty, které pokryly výdaje za projekční práce a energetický 
audit ve výši 80 tisíc Kč, kterých bylo za potřebí k žádostem o evropské dotace. 
Když jsme v rámci příprav přemýšleli, v jakém rozsahu práce provedeme a 
budeme moci zaplatit, vzpomínám si na tyto otázky a možnosti: vyměnit okna 
zatím jen v jednom patře, osadit okna dřevěná nebo plastová?, verandu ponechat 
s původními železnými rámy nebo celou zateplit? Natřít dvorní fasádu? Opravit 
schodiště na zahradu? Umístit do vikárky nově štítové okno? Bude barva oken 
světlejší nebo středně tmavá? Kdo udělá zednické práce? 
Realizace prací započala již v sobotu 19. března 2011, kdy Lukáš  a Roman 
Krišpínovi osadili do vstupu na faru nové dubové dveře vlastní výroby. 
V jarních měsících probíhalo zadávání a poptávání u několika firem na výměnu 
všech oken a vstupních dveří na dvůr, vybírali jsme dodavatele na foukanou izolaci 
do stropu. Otázkou a problémem bylo zednické zajištění prací. Rozhodnutí padlo 
na firmu manželů Halašových z Huslenek a jak jsme později s úlevou mohli 
sledovat, bylo to rozhodnutí správné. 
Za několik hodin byly v březnu 2011 foukanou izolací zatepleny všechny stropy 
horního patra fary v trámovém meziprostoru. 
Povzbuzující byla účast naší a smíchovské mládeže při převozu lešení z 
římskokatolické fary. 
Nejvíce členů našeho sboru se sešlo při stavbě lešení ve dvorní části, která 
proběhla na brigádě v sobotu 4. června 2011. Byli jsme moc rádi, že se stavba 
dařila a nikomu se nic nestalo. Vzpomínám si na příjemnou atmosféru po celou 
tuto sobotu. V tento den došlo také k odstranění kovových rámů oken verandy. 
Ve středu 15. června proběhla samotná výměna oken firmou Pramos, den předtím 
byla přípravná brigáda, odstranily se například luxfery v hostinském pokoji a na 
chodbě. Od té doby se každý den zapojovalo mnoho členů a členek sboru při 
malování, škrabání dvorní fasády, úklidech, natírání okapů a oplechování, opravě 
podbití verandy. Velké uklízení po výměně oken čekalo také na Alžbětu a Ondřeje 
Mackovi ve farářském bytě. Děkujeme rodině pana faráře za trpělivost při 
dočasném bydlení „na staveništi“. Alžbětě a ostatním sestrám děkujeme za četné 
svačiny pro brigádníky. 
Následovaly zednické práce na opravě fasády – penetrování, natažení fajnové 
omítky a malba fasádní barvou. Zednická firma se dobře zhostila úkolu renovace 
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schodů na dvůr, to už bylo lešení po další velké brigádě 10. srpna rozebráno a 
vráceno.  
Staršovstvo se dodatečně rozhodlo zadat zedníkům omítnutí soklu fary v uliční 
části sanační omítkou. Tím fara dostala pěkný kabát na svou poslední „nepěknou“ 
část.  
Přínos této větší opravy fary je v očekávání úspor za vytápění, ve zkvalitnění 
bydlení farářské rodiny, rozšíření bytu o „teple“ dostupnou vikárku. Nová okna v 
komoře a v malé presbyterně (hostinském pokoji) umožní do budoucna lepší 
možnosti využití interiéru sborových prostor na faře. Nová část fasády, sokl, 
schody, vchodové dveře, barva a tvary oken velmi přispěli dle mého názoru k 
občerstvení vzhledu budovy. Záměrem akce bylo také vyřešit na více let dopředu 
větší investice do budovy fary. V archívu máme kompletní zákres celé fary včetně 
sklepů. 
Finanční součty nákladů ve sborových účtech se dostaly na celkových 440 tisíc Kč, 
z nichž okna, žaluzie, parapety a sítě stály 224 tisíc Kč, zapravení oken a parapetů 
37 tisíc Kč, zateplení stropu foukanou izolací 37 tisíc Kč, dvorní fasáda, schody, 
zídka, sokl, oplechování  136 tisíc Kč. Podařilo se nám svou každodenní 
přítomností doprovázet činnost firem, což dle mého názoru velmi přispělo ke 
kvalitě a průběhu prací.  
Dárci jsou z velké většiny členové sboru. Účelově dali 87 darů ve výši od 127 Kč 
do 100 tisíc Kč. Dle účtů bylo účelových darů jen o 13 tisíc Kč méně než výdajů. 
Mezi nevypočitatelné příjmy musím započítat každé přiložení rukou k dílu všech, 
kdo se aktivně prací a brigád zdarma účastnili. 
Věřím, že značná část členů našeho sboru vidí v této akci dobrý užitek pro náš 
sbor a že jsou spokojeni s jejím výsledkem. Cenná pro mne byla setkávání sester 
a bratří při plánování a při brigádách. S potěšením chodím okolo fary i na faru, 
naše fara se mi líbí. Mám naději, že při zapojení spořivějšího hospodaření při 
vytápění fary se budou i do budoucna účty za plyn držet v rozumných mezích, 
jinak řečeno – ročně nebudeme muset ze společného vydat tisíce až desetitisíce 
korun. 
Každý z vás, kdo jste se zapojil do prací, brigád a do finanční obětavosti při 
sbírkách a účelových darech, přijměte velký dík. Věřím, že jsme toto dílo konali 
také k oslavě Hospodina. 
 

Jiří Svoboda 
 
ZABEZPEČENÍ KOSTELA 
Staršovstvo sboru v minulosti řešilo, jak zabezpečit proti zlodějům a vandalům 
prostor kostela, který není pod každodenním dohledem. 
Celá akce započala již v lednu opravou zámků a doplnění mechanických zábran. 
V dubnu nabídlo OS Nosinet elektronické zabezpečení věže kostela. 
Výsledkem je nejen zabezpečení celého kostela proti vloupání, ale byly 
nainstalovány i hlásiče požáru, které urychlí případný příjezd hasičů. Dokončení 
této akce proběhlo v měsíci listopadu. 
Veškeré náklady s pořízením elektronického zabezpečení tj. 27.400,- Kč neslo OS 
Nosinet, za což mu děkujeme. 
 

Luboš Samson 
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OZVUČENÍ KOSTELA 
Na podnět členů a díky jejich štědrosti bylo na tento účel vybráno 49.000,- Kč.  
Za tyto prostředky bylo pořízeno:  

3 mikrofony, včetně jednoho bezdrátového; 8 reproduktorů; mix pult; 
pomocný materiál (kabely aj.); diktafon; sluchátka (nová řada a výměna 
nefunkčních) 

Celkem náklady činily 47.000,- Kč 
Děkujeme všem, kteří iniciovali a podpořili toto dílo, které snad bude k radosti naší 
i Boží. Děkujeme také všem, kdo se podíleli na instalaci vlastními silami a časem. 
Zvažujeme ještě pořízení dvou reproduktorů do zadní části kostela. 
 

Tomáš Lukl 
  
HOSPODAŘENÍ V ROCE 2011 A ROZPOČET NA ROK 2012 

 Ukazatel / č.účtu 2011 2012 

1 Spotřební a kancel. materiál, 
zboží 

234 221,90 Kč 135 000,00 Kč 

2 Spotřeba energie 95 160,93 Kč 95 000,00 Kč 

3 Prodané zboží     

4 Běžná údržba 440 526,00 Kč 175 000,00 Kč 

5 Cestovné 23 781,00 Kč 25 000,00 Kč 

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

3 582,00 Kč 3 000,00 Kč 

7 Telekomunikace 6 164,00 Kč 6 000,00 Kč 

8 Placené nájemné     

9 Spotřeba ostatních služeb 28 156,00 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 9 400,00 Kč 9 000,00 Kč 

13 Odvod repartic seniorátních 9 140,00 Kč 10 160,00 Kč 

14 Odvod repartic celocírkevních 25 230,00 Kč 27 030,00 Kč 

15 Odvod do PF 27 500,00 Kč 77 000,00 Kč 

16 Odvod do PF administrátora     

17 Odpisy, prodaný majetek     

18 Ostatní náklady 6 801,00 Kč 6 801,00 Kč 

19 Daň z příjmu     

20 Náklady celkem  920 206,83 Kč 604 535,00 Kč 
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21 Sborové sbírky 136 403,00 Kč 130 000,00 Kč 

22 Dary tuzemské 413 825,00 Kč 260 000,00 Kč 

23 Dary zahraniční 10 650,00 Kč   

24 Salár 154 530,00 Kč 150 000,00 Kč 

25 Příjmy z hosp. činnosti 75 963,00 Kč 20 000,00 Kč 

26 Ostatní sbor. příjmy 5 170,80 Kč 4 000,00 Kč 

27 Tržby z prodeje majetku 6 375,00 Kč 6 000,00 Kč 

28 Provozní dotace  40 000,00 Kč 44 000,00 Kč 

29 Výnosy celkem 842 916,80 Kč 614 000,00 Kč 

30 Hospodářský výsledek -77 290,03 Kč 9 465,00 Kč 
 

Ztráta v hospodaření z roku 2011 ve výši 77.290,03 Kč je plně pokryta ze zůstatku 
roku 2010, který vytvořily především účelové dary na akci zateplení fary. 
K 31.12.2011 náš sbor nemá žádné neuhrazené závazky, dluhy ani půjčky. 
 

Jiří Květon a Aleš Lukl 
 
ZPRÁVA REVIZORŮ ÚČTŮ 
Revize byla provedena v řádném termínu oběma revizory. Pochybení nebylo 
shledáno. 
 

Danuše Karhánková a Čestmír Ryšavý 
 

                                                                      ZAMĚSTNANCI 
PASTORAČNÍ PRACOVNICE 
Pastorační pracovnice se v roce 2011 věnovala na čtvrtinový úvazek práci ve dvou 
oblastech. V oblasti sborové práce a v oblasti Mateřského centra Nosislávek YMCA 
Brno. 
Ve sboru měla na starosti biblické hodiny pro děti (vždy jednou za 14 dní), psala 
dopisy jubilantům (převážně do diaspory), byla na několika návštěvách v 
domácnostech, organizovala některé sborové aktivity (např. sborový víkendový 
pobyt, vánoční jarmark, koncert), roznášela po domech a nástěnkách pozvánky na 
různé akce, posílala balíky a balíky s meditacemi, a pak dlouho seděla u počítače a 
sepisovala grantové žádosti, zprávy a faktury.  
V Nosislávku se starala, aby stále fungoval, aby jeho aktivity byly k radosti dětí i 
dospělých, kteří do jeho středu přicházejí. 
O své práci podávala pravidelné zprávy staršovstvu. 
Leccos se snad podařilo, možná i vydařilo. I ty grantové žádosti nevyzněly na 
prázdno. Díky finančním podporám je na faře nová herna, v Husově domě nové 
lavičky, za hřbitovem nová alej a v některých domácnostech nové košíky a ošatky. 
Nebyla na všechno sama, však to dobře ví. 
 

Iva Květonová 
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FARÁŘ 
Farář byl nějak skoro u všeho, co se ve sboru v  roce 2011 dělo. Velkou radost 
má, když s někým může číst bibli, povídat si o Pánu Bohu, když se jej na Pána 
Boha a křesťanskou víru někdo ptá. Často je bezradný a tváří v tvář nemocem a 
smrti bezmocný. Není také moc spontánní a ve svém rozhledu dost omezený. 
Nabídnout může většinou jen společnou modlitbu, objetí, chvíli společného 
mluvení.  
Je vděčný za každou pomoc, tvář, povzbuzení a za to, že se s ním někdo směje.  
Občas se utne, řekne, co říkat neměl, a je mu to pak líto; také je sám na sebe 
naštvaný, když ztrácí nadhled. 
Je rád, že sbor vykročil směrem k vytváření diakonického zařízení, ale také z toho 
má plnou hlavu.  
Je také rád, když mu tu a tam domácí i příchozí řeknou, že jim je ve sboru dobře. 
Pomohlo by mu, kdyby mu občas někdo něco pověděl ke kázání a sborovému 
programu. Je pořád ještě začátečník a tak neví, zda to, co říká či organizuje není 
„úplně mimo“. 
Skleslý je, když k němu doputují nepravdivé drby; když dělá víc úředníka než 
faráře; když někdo nepřijde a on neví proč; když zjistí, že staré rány ne a ne se 
zahojit; když musí někoho přemlouvat, aby...; když nemá čas... 
Ale i on ví, že nebyl, není a nebude sám. 
 

Ondřej Macek 
 

                                                                               ZÁVĚREM 
PODĚKOVÁNÍ 
Děkujeme všem velmi za pravidelné i nepravidelné služby ve sboru, za přiloženou 
ruku k dílu. Zkoušeli jsme je všechny vypsat, ale je vás mnoho a leckterá jména 
se mnohokrát opakují. Moc děkujeme.  
Děkujeme všem, kdo finančně přispívají na život a fungování našeho sboru. Velký 
dík patří také dárcům, kteří finančně přispěli na zateplení fary, na rekonstrukci 
ozvučení v kostele a na výrobu knihy a informační tabule o kostele. Děkujeme 
rovněž za velkorysý dar OS Nosinet. 
 
Řada z Vás vkládá dění v tomto sboru do modliteb, aby se toto společenství nadále 
shromažďovalo v důvěře, že Ježíš Kristus je ten, který svým Duchem lidi sbližuje a 
přivádí je do svého společenství. Děkujeme za to. 
Díky Bohu, že tento sbor má schopné a ochotné lidi, kteří dovedou svoje 
obdarování věnovat práci na vinici Páně. Díky Bohu za rok 2011. 
 

Vladimír Lukl a Ondřej Macek 
 
BĚŽNÝ TÝDENNÍ SBOROVÝ PROGRAM V ROCE 2012 

neděle bohoslužby 09.00 Husův dům / kostel  
neděle bohoslužby pro děti 09.00 Husův dům / fara  
neděle setkávání „při kávě“ po bohoslužbách Husův dům  
neděle rodinné bohoslužby 09.00 Husův dům /kostel jednou za dva 

měsíce 
neděle bohoslužby 11.00 modlitebna v Přibicích 1. neděle 

v měsíci 
neděle bohoslužby 14.00 ZŠ Přísnotice 1. neděle  

v měsíci 
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neděle střední generace 15.00 fara 3. neděle 
v měsíci 

neděle nešpory 17.00 Husův dům  
pondělí volný den 
úterý návštěvy 10.00   
úterý biblická hodina pro 

mladší děti 
15.30 fara  

úterý biblická hodina pro 
starší děti 

16.40 fara  

úterý příprava ke konfirmaci 17.30 fara  
úterý zkouška pěveckého 

sboru Nebeští 
kavalérové 

18.30 fara  

úterý staršovstvo Nosislav 18.30 fara jednou měsíčně 
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 

čtvrtek staršovstvo Hustopeče 18.30 fara jednou měsíčně 
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 
V roce 2012 nás čeká setkání s několika hosty např. s Rut Bízkovou, Liou Ryšavou, 
Rebekou Bartůňkovou, Ladislavem Benešem a Jiřím Luklem. 
O Velikonoční neděli by měli být pokřtěni Filip a Jan Ryšaví a Sing Pi a Khupno 
Buansingovi. O svatodušní neděli proběhne konfirmace. 
Od 4. do 8. května se bude konat sborový pobyt v Huslenkách. 
3. června na Neděli sv. Trojice si připomeneme čtyřicet let od posvěcení 
modlitebny v Přibicích, ve 14 hodin tam bude našim hostem synodní senior Joel 
Ruml. 
10. června pojedeme na výlet do Moravče, Jindřichova Hradce a možná také do 
Tábora. 
17. června bude mít v našem kostele opět koncert Joan DeVee Dixon (USA). 
Od 4. do 11. srpna budou mít naše děti možnost jet na táborový pobyt do 
Rovečného. 
Na podzim se snad opět uvidíme s přáteli z Hasseltu a Reci. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Výroční zpráva FS ČCE v Nosislavi za rok 2011, 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. 


