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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 2010. Články jsou řazeny podle 
toho, jak se jednotlivá setkání během týdne odehrávala. 
 
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. Od této doby 
bez přerušení trvá. (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 (mj. dvě kazatelské 
stanice – Přibice a Přísnotice). Jsou v něm zastoupené 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.  

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 – spolupráce zejména s brněnským divadlem Neslyším, přednášky aj.).  

Své působení nechápe sbor tedy pouze úzce nábožensky, ale chce být také místem, 
kde je aktivně rozvíjena eticko-kulturně-enviromentální křesťanská tradice či prostředkován 
křesťansko-protestantský výklad každodennosti i zlomových okamžiků v životě (svatby, 
pohřby), ve kterých nabízíme zároveň provázení.  
 

Ondřej Macek 
 
 
statistické údaje 
Nás sbor má 571 členů, z toho 507 členů řádných, 57 pokřtěných dětí do 18 let, dva členy 
nesvéprávné, jednoho člena s dvojím členstvím a čtyři nepokřtěné děti do sboru přijaté. Nadto 
eviduje devět přátel sboru.  

Náš sbor měl v roce 2010 jednoho pracovníka na celý úvazek – faráře. Mnoho činností 
a prací ve sboru je založeno na dobrovolnosti svých členů, nějakou pravidelnou činnost 
vykonává cca 40 dobrovolníků. 

V roce 2010 zemřelo 16 členů a dva se odstěhovali. Pokřtěny byly čtyři děti a čtyři 
členové se přistěhovali z Brna. 
 

Jiří Květon  
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NEDĚLE  
 
bohoslužby 
V minulém roce bylo dopoledních bohoslužeb 57 za průměrné účasti 95. Oproti předešlému 
roku je průměr vyšší, což je radostné konstatování. Naopak pokles je zaznamenán v účasti při 
Večeři Páně. Při dvanácti slaveních byla průměrná účast 79 (o osm méně oproti roku 2009).  

Slovem nám posloužili jako hosté tito kazatelé: Zdeněk Susa, Ladislav Beneš, Olga 
Tydlitátová, Ivo David, Abigail Hudcová, Petr Hudec, Jakub Keller, Marian Šusták, a Štěpán 
Hájek. 

V době nepřítomnosti faráře jej na kazatelně nebo při nešporech z domácích 
zastoupili: Marta Židková, Vladimír Kendík, Ivana Chrastilová, Vladimír Lukl, Pavel 
Samson, Roman a Michaela Krišpínovi, Vlasta Ryšavá, Vladimír Svoboda a Miloš 
Dobrovolný. 

Farář Ondřej Macek pokračoval v postupném kazatelském vykládání evangelia podle 
Marka. K modlitbám a čtením z Písma jsou pravidelně vybízeni presbyteři, službu konající, 
mládežníci a konfirmandi. 
 Ohlášky jsou během prázdnin umísťovány před přímluvnou modlitbou. Během 
školního roku jsou zvláště kvůli učitelům nedělní školy zařazovány po I. čtení z Písma a před 
Slovo k nedělce. 
 Pravidelně také zpíváme ze zpěvníků Svítá a učíme se novým písním především 
z Dodatku. 
 V roce 2010 se pětkrát konala rodinná neděle s kázáním určeným dětem i dospělým. 
 Těšíme se také z každého vystoupení zpěváků a také z toho, že se daří pokračovat 
v setkání po bohoslužbách při kávě a čaji. 
 

Vladimír Lukl 
 
 
varhaníci 
Pravidelně se v doprovodu při bohoslužbách a nešporech střídali Aleš Lukl, Hana 
Gottfriedová a manželé Židkovi. Hráli také v kazatelských stanicích v Přibicích a 
Přísnoticích. Při bohoslužbách v Nosislavi je obvykle zařazována tzv. cvičná píseň, které je 
po určité období opakována, zpravidla se jedná o dosud neužívané písně z Dodatku. 
 

Hana Gottfriedová 
 
 
bohoslužby pro děti (Nedělní škola) 
Nedělní škola bývá každou neděli, souběžně s bohoslužbami, kromě prázdnin. Sešli jsme se 
45 krát s průměrnou účastí 19 dětí. Učení probíhá ve dvou skupinkách (starší děti a mladší 
děti). V novém kalendářním roce již všichni školáci chodí do skupinky starších dětí.  

V učení se střídá osm učitelů. Jsou to tyto sestry a bratr: Gabriela Březinová, Iva 
Květonová, Tomáš Lukl, Hana Samsonová, Eva Svobodová, Lenka Svobodová, Eliška 
Ryšavá a Vlastimila Ryšavá. Jedenkrát za měsíc v sobotu večer se scházíme k tzv. přípravce, 
kde probereme příběhy, které nás a děti čekají. Podělíme se i o své zdary a nezdary při učení a 
také se jeden z učitelů zapotí při demonstrační ukázce příběhu, který bude dětem druhý den 
povídat. Poté si naplánujeme, kdo kterou neděli bude „učit“.  

V učení nedělní školy navazujeme na starozákonní příběhy z loňského roku. Letos 
jsme začali knihou Samuelovou a příběhy o Davidovi podle příručky Pozvání na cestu. 
Prodíráme se vládou izraelských králů – sledujeme jejich vzestupy a pády i dílo Božích 
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rukou. Vyprávíme příběhy o lidech časově nám tak vzdálených, ale povahově přece blízkých. 
Děti si potom nakreslí obrázek do svého sešitu, hrají hry, nebo něco vyrobí.  

Jistě jste viděli, že místnost pro učení menších dětí v Husově domě prošla proměnou 
nábytku i malbou stěn. Všem, kteří se na tom podíleli děkujeme a doufáme, že se tam dětem 
líbí.  

Jsme moc rádi, že se členská základna našeho sboru v těchto letech rozrůstá o 
početnou skupinu narozených dětí. 
 

Vlastimila Ryšavá 
 
 
kazatelské stanice 
K nosislavskému sboru patří také dvě kazatelské stanice – v Přibicích a Přísnoticích, ve 
kterých se pravidelně konají bohoslužby. Scházíme se zde jedenkrát za měsíc, vždy první 
neděli. O svátcích a během prázdnin míváme tzv. spojené bohoslužby v přibické modlitebně. 
V Přísnoticích se naše setkání konají ve škole. 

V Přísnoticích se bohoslužby konaly v roce 2010 celkem sedmkrát s průměrnou účastí 
osmi lidí. Večeře Páně byla vysluhována třikrát. 

V Přibicích jsme se k bohoslužbám sešli dvanáctkrát, Večeře Páně byla vysluhována 
pětkrát, účast dosáhla průměru sedm osob. Při spojených shromážděních je účast asi 12 lidí. 

Slovem a svátostmi loni posloužili faráři: Ondřej Macek, Marta Židková, Marián 
Šusták a Petr Hudec.  

O Velikonocích posloužili při přibických bohoslužbách nosislavští zpěváci Nebeští 
kavalérové. Snažíme se zavést tradici pomoci centra diaspoře pravidelnou účastí několika 
nosislavských bratří a sester. 

Především v Přibicích pociťujeme úbytek účastníků shromáždění. Hledáme možnosti, 
jak shromáždění otevřít dalším lidem. 
 

Hana Gottfriedová 
 
 
střední generace  
to jsou ti, co nechodí mezi starší generaci, třicátníci je již nechtějí a v mládeži už vůbec ne. 
Scházejí se od podzimu do jara jedenkrát za měsíc, v neděli odpoledne ve tři hodiny, v počtu 
asi 10 lidí. Bratr farář má výklad z epištoly Jakubovy, na základě které diskutujeme. Pak 
někdo hovoří „o sobě“, k užitku nás ostatních se tak dozvídáme např. o detailech života jiné 
profese. Také zde organizačně řešíme, co je momentálně aktuálního ve sboru, podílíme se na 
přípravě některých akcí (např. sborový pobyt apod.) a volně diskutujeme. Často se až divíme, 
kolik je hodin, když jdeme domů. Zpíváme hodně, zpíváme při kytaře (když je kytarista), 
zpíváme s chutí, většinou libozvučně. 
 

Vladimír Svoboda 
 
 
nešporní pobožnost 
Nešporní bohoslužby se v roce 2010 konaly ve sboru Nosislav vždy v neděli, v zimě ve 14 
hodin (nově v 17 hodin) a v létě od 18 hodin. Nešporních shromáždění bylo celkem 40. 

Biblický program připravoval bratr farář. Připomínal při něm i postavy církevních 
dějin, vysvětloval význam slova „věřím“ ze začátku Apoštolského vyznání víry a nyní 
vykládá biblická hesla na jednotlivé neděle. 
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Účast při běžných nešporních bohoslužbách bývá kolem sedmi, spíše starších, členů 
sboru + farář, varhaník a služba.  

Mnohem větší účast je, když bývají tzv. Nešpory s hostem (z našeho sboru nebo 
odjinud) (Zdeněk Susa, Jana Nechutová, Sixtus Bolom, Petr Filip, Anežka Luklová), kdy po 
krátkém biblickém úvodu si host připraví zajímavé povídání o svých cestách, setkáních, 
událostech či výklad k nějakému tématu. Několikrát proběhly také Nešpory s filmem. 

Celkově tedy činila průměrná účast 19 lidí. 
Místo nešporů bývají také ekumenická setkání s římskokatolickou farností, koncert 

(Izmael), divadlo (Neslyším) (asi 2x) nebo program pro celý sbor na začátku a konci školního 
roku. 

I když nedělní nešpory mají spíše „slabou“ účast, mohly by se stát alternativou pro ty, 
kteří se z jakýchkoliv příčin nezúčastnili dopoledních bohoslužeb a neslyšeli kázání nebo také 
pro ty, kteří hledají větší klid a soustředění na Boží slovo či se chtějí ještě jednou v neděli 
společně sejít a sváteční den ukončit krátkou pobožností. 
  

Čestmír Ryšavý 
 
 
ekumena 
Městys Nosislav a jeho obyvatelé jsou dodnes poznamenány staletými rozpory mezi místními 
katolíky a evangelíky. Zdá se však, že v době, kdy se křesťanství stává stále zřetelněji 
okrajovým jevem, v době, kdy aktivní účastníci křesťanských shromáždění tvoří vlastně jen 
mizivé procento, nastává konečně čas, kdy začneme svědectví o tom, co je křesťanské, 
vydávat společně, kdy, aniž bychom odložili svá specifika a věroučné důrazy, odložíme vády, 
nevraživosti a hlavně předsudky. To se však neděje při ekumenických bohoslužbách jednou 
za rok, nebo nikoli především, ale v tom, jak spolu mluví sousedé, jak se k sobě chovají 
spoluobčané, jak nacházejí odvahu poznávat víru a tradici toho druhého. 

Vinou možná velké zaneprázdněnosti obou farářů, jsme se v roce 2010 setkali 
k ekumenickým bohoslužbám jen jednou, a to v kostele sv. Jakuba Většího v lednu v rámci 
ekumenických týdnů modliteb.  

Pro rok 2011 plánujeme tento počet zvýšit, ale také seznámit mladé lidi z obou 
denominací a před začátkem prázdnin uspořádat ekumenické odpoledne s divadlem, 
koncertem a vzájemným seznamováním nad jídlem a vínem. 

Na tomto místě lze ovšem také zmínit, že v našem společenství nachází domov 
baptistická rodina Buan-Singových z Barmy, ale také řada členů jiných církví a že naše 
finanční pomoc potřebným doma i ve světě je poukazována nejen prostřednictvím Diakonie 
ČCE, ale také např. švýcarské reformované organizace HEKS. 
 

Ondřej Macek 
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ÚTERÝ  
 
 
biblická hodina pro děti 
Biblická hodina pro děti bývá v úterý. Děti jsou rozděleny do dvou skupin, na mladší a starší. 
Od nového roku (2011) k nám dojíždí pět dětí i z Hustopečí a Nikolčic, což dělá celkem 
sedmnáct dětí + pan farář nebo Iva Květonová. Momentálně probíráme Nový zákon, přesněji 
knihu Skutků apoštolských, příběhy prvních křesťanů. Povídání je zajímavé, hrajeme hry a 
kreslíme obrázky z příběhu, který jsme si povídali. Ale z toho kreslení nejsem nadšený. 
 

Filip Ryšavý 
 
 
staršovstvo 
V roce 2010 se uskutečnilo deset řádných schůzí staršovstva, jedna mimořádná porada a 
početné byly také diskuse po internetu, jako způsob rychlejší komunikace. 

Staršovstvo pracovalo v desetičlenném složení, za průměrné účasti devíti členů. Z 
náhradníků se pravidelně zúčastňovala Hana Gottfriedová. Připomínám, že staršovstvo je v 
polovině funkčního období. 

Práce staršovstva spočívala v zajišťování chodu sboru, pravidelných a svátečních 
konání bohoslužeb v Nosislavi a kazatelských stanicích v Přibicích a v Přísnoticích.  

O proběhlých akcích jsme rovněž i diskutovali, dále jsme mj. řešili různé hospodářské 
otázky (kanalizace, úprava místnosti pro děti v Husově domě, zateplení fary), probírali 
možnosti rozvoje našeho sboru, přikročili k povolání pastorační pracovnice, schvalovali 
podání různých grantů i vydání knížky meditací jako dárku pro členy sboru, zvažovali podobu 
nešpor, hovořili o přechodu na podvojné účetnictví, vyjasňovali problematiku našeho archivu 
a také reagovali na různé seniorátní a celocírkevní výzvy. 

Dle církevních řádů svolalo staršovstvo jedno sborové shromáždění. 
Ze staršovstva jsou delegováni zástupci sboru na seniorátní zasedání Jeronymovy 

jednoty a na konvent. 
 

Vladimír Lukl 
 
 
Nebeští kavalérové 
Karel Plíhal má básničku: „Když hrajou Adama Michnu tak stojím v lati a ztichnu....“ Adam 
Michna z Otradovic, jeden z významných barokních skladatelů, má ve své sbírce Loutna 
česká i píseň Nebeští kavalérové (andělé). Zpívá se tam o nich, že vyvádějí z neštěstí, vinšují 
štěstí, ale hlavně ohlašují (Lk 2) narození Ježíše Krista a to, že má Bůh v lidech zalíbení. To 
je také neskromný úkol našeho pěveckého sboru. 

Zkoušky zpěvu probíhaly v úterý večer v počtu průměrně 13 lidí. Repertoár je 
většinou zaměřen tématicky tak, abychom mohli obohatit významná sborová shromáždění. 
Využíváme písní ze zpěvníků Svítá za doprovodu kytary, i některé jiné, které zpíváme dle 
možnosti jako čtyřhlas.  

Chtěla bych z tohoto místa poděkovat také za výpomoc našim „důchodkyním“ 
(někdejším členkám), které nám chodí pravidelně vypomáhat se zpěvem především o 
pohřbech. A ráda bych pozvala i další bratry a sestry mezi nás, v současné době nám chybí 
především alty. 
 

Hana Gottfriedová 
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STŘEDA 
 
biblická hodina pro dospělé 
Biblická hodina se koná pravidelně v zimním čase každou středu od 18 hodin na faře. Schází 
se nás přibližně šestnáct. Nyní probíráme příběhy o Abrahamovi, které najdeme v První knize 
Mojžíšově. Určitě stojí za to přijít a poslechnout si vždy pečlivě připravený výklad našeho 
bratra faráře nebo společně zpívat Hospodinu, modlit se a zamýšlet se nad tím, jak jsou naše 
příběhy podobné či nepodobné tomu Abrahamovu a Sářinu. 
 

Hana Samsonová 
 
 

ČTVRTEK  
 
biblická hodina pro dospělé v Blučině 
Na podzim roku 2010 nás Židlochvské pozval bratr farář na biblickou hodinu (doslova 
hodinu) do Blučiny k manželům Faltýskovým. Ráda jsem tuto nabídku včetně dopravy přijala 
z několika důvodů. Jednak jsem postrádala křesťanské setkání během týdne a navíc u nás v 
diaspoře. Pocházím ze sboru, kde byly tyto aktivity na vesnici během zimy běžné. Biblickou 
hodinu jsem mnohokrát zažila u nás doma na Vysočině a o to více si vážím našich milých 
hostitelů! Scházíme se kolem stolu v obýváku ve čtvrtek dvakrát měsíčně od 15 hodin v počtu 
šesti lidí. Bratr farář má pečlivě připraven výklad prvních kapitol knihy Genesis. Snažíme se i 
zpívat a ztišit se v modlitbě. Někdy debatujeme o tématu STVOŘENÍ nebo si povídáme o 
zkušenostech ze života. Prostě se sdílíme u Božího slova i spolu navzájem, což vnímám jako 
přínosné a příjemné zastavení ve všední den. Kromě čaje či kávy dostaneme hlavně 
povzbuzení k víře, naději a bratrské lásce. Toto rodinné společenství má určitě své místo a 
smysl v mozaice sborového života.  

Velmi děkuji za tuto službu br. faráři a manž. Faltýskovým za milé přijetí. Vždy se 
těším na příští setkání, která se budou konat do Velikonoc, tedy ještě v dubnu t. r. 
 

Jaroslava Ryšavá 
 
 
starší generace 
Toto pojmenování se v povědomí většiny účastníků sborových shromáždění vztahuje na 
skupinu starších členek a členů sboru. Rádi se spolu scházejí ještě i mimo pravidelná 
shromáždění a to jednou za čtrnáct dnů, vždy ve čtvrtek, v 15 hodin na faře. (V minulosti to 
bývalo každý pátek v 15 hodin v Husově domě.) 
 Počet účastníků bývá nepravidelný, od sedmi do jedenácti. Věk jednotlivých účastníků 
je 69 až 87 let, věkový průměr 78-80 let podle aktuální skladby. (Nepočítaje faráře, který 
průměr výrazně snižuje.) 
 Na sestavování programu se podílejí střídavě všichni zúčastnění a sami si volí téma. 
 Začíná se písní z evangelického zpěvníku, textem z Písma a modlitbou. Dalšími 
tématy bývá četba nebo povídání o minulosti i přítomnosti sboru, našeho městečka, o 
významných kazatelích, členech sboru, veselými a občas i měně veselými povídkami. Někdy 
je jen volná debata, prohlížení fotografií a vzpomínky na minulé i nedávné zážitky. Nyní nám 
svojí pravidelnou účastí program rozšiřuje bratr farář zajímavými výklady k významným 
osobnostem církve a křesťanského světa. 
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 Setkání si zpříjemňujeme popíjením čaje, doma připraveným pečivem a chlebíčky, 
případně jinými pochutinami. Vaření čaje nyní obstarává většinou bratr farář s manželkou. Za 
tuto službu jim ze srdce děkujeme. 
 Program schůzky bývá ukončen písněmi ze starých evangelických zpěvníků, výběr 
písní je podle návrhu účastníků. 
 Přáli bychom si, aby se účast na těchto setkání „navýšila“, třeba i jen občasnou účastí 
ostatních členů sboru starší i střední generace. Potěšila by nás i účast z řad mládeže. 
 Proto se na vás, starší, střední i mladší generaci obracím s pozváním: přijďte mezi nás. 
 Děkujeme bratru faráři, staršovstvu sboru i celému sboru za program, možnost 
schůzek a poskytnutí prostor pro jejich pravidelné konání. 
 

Jaromír Lukl 
 

PÁTEK  
 
zpívání s dětmi 
se koná na faře pravidelně od září 2010 každý pátek od 16,00 do 16,45 hodin. Scházelo se 
průměrně 12 dětí ve věku 1-14 let. Od ledna 2011 děti zpívají ve dvou skupinkách – menší a 
větší. Nácvik zpěvu vede Lenka Dobrovolná, Marta Židková a Jiří Svoboda. Nejmenší děti 
doprovází jejich rodiče. Nácviku zpěvu se účastní i jednotlivci mimo náš sbor. 

Děti zpívají s ukazováním, tleskáním, někdy s doprovodem kytary. Hlavním úmyslem 
při založení nácviku zpěvu s dětmi bylo, aby získávaly pěkný vztah ke zpívání, aby se učily 
písním křesťanským, lidovým i moderním a aby si pěstovaly schopnost pěkně zpívat. 

Repertoár tvořily písně zpívané jako modlitby před jídlem, v nedělní škole a první 
píseň při bohoslužbách. Před Vánoci se děti naučily některé vánoční písně zejména ke svému 
divadelnímu bohoslužebnému vystoupení. Lidové a moderní písně využíváme k počátečnímu 
rozezpívání i k pobavení nakonec.  

Osobně mne velmi těší, s jakou lehkostí se děti učí nové písně. A doma od Hynka a 
Dorotky přes týden slyším, že si je spontánně zpívají a do toho ukazují... 

Poslední dobou mám pocit, že nejen moje děti jsou ve svém věku a počtu při 
sborových shromážděních spíš rušiteli než aktivními účastníky. O to větší radost mám, když 
se snaží druhým posloužit svým zpěvem nebo když se dokonce začínají zapojovat do 
„kostelového“ zpívání dospělých. Kéž by jim to vydrželo. 

Cítím, že i my dospělí máme svým aktivním zpěvným projevem odpovídat na slyšené 
slovo při bohoslužbách a vyjadřovat oslavu našeho Pána. K tomu ať poslouží nejen nám 
známé a oblíbené písně, ale i nové písně, které se občas učíme zpívat i chápat jejich zvěst. 
Sám se k tomu také snažím přispívat.  
 

Jiří Svoboda 
 
 
konfirmace 
Na přípravu ke konfirmaci jsme Alena Zbořilová a já chodily více než rok. Během této doby 
jsme toho s pomocí bratra faráře stihly opravdu hodně. Při přípravě jsme se seznámily s 
různými okruhy a tématy, četly jsme Biblickou dějepravu, učily se katechismus, 
vypracovávaly různé pracovní listy a občas jsme se všichni podívali na nějaký film související 
s křesťanstvím.  

Samotná konfirmace proběhla 10. 10. 2010 v 9. 00 hodin v kostele v Nosislavi. Byly 
to slavnostní bohoslužby, na kterých jsme se s Alčou podílely. Četly jsme z Bible, modlily se, 
zpívaly písně a vyznávaly své viny. Dostaly jsme od pana faráře požehnání a poprvé se 
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účastnily Svaté večeře Páně. Jako památku a připomínku jsme společnými silami před kostel 
zasadily malý javor, který nám bude tuto neděli, ale i celý rok připomínat. Děkujeme ještě 
jednou bratru faráři za trpělivost, kterou s námi měl a držíme palce dalším konfirmandkám a 
konfirmandům. 

 
Michaela Krišpínová  

 
 
mládež 
Poté, co do našeho sboru v roce 2009 přišel farář Ondřej Macek, jsme se rozhodli oživit 
tradici mládežnických setkání. To se vcelku vydařilo a od té doby se víceméně pravidelně 
setkáváme dvakrát měsíčně. 
 Již na začátku jsme se usnesli na hrubých obrysech, které by tato setkání měla mít. Po 
prvním, biblickém, respektive úvahovém, programu, následuje program druhý, zábavný. Ten 
na sebe může vzít nejrůznější podobu. Jde například o nějaký kviz, stolní hru, zábavnou hru a 
tak podobně. Oba programy si pokaždé vezme na starosti někdo jiný. 
 Co se týká počtu mládežníků, pohybuje se mezi třemi až osmi lidmi. Za toto velké 
číslo vděčíme mimo jiné i klukům z Barmy, kteří teď žijí se svými rodiči v Židlochovicích. 
Zde bych rád podotkl, že rozhodně nejsme uzavřenou společností a uvítáme každého, kdo by 
se k nám chtěl připojit.  
 Kromě setkávání v Nosislavi jsme již dvakrát uskutečnili mládež spolu s 
Miroslavskými a vzhledem k tomu, že my jsme co do počtu slabší, proběhla obě setkání v 
Miroslavi. Od podzimu roku 2010 se také mládež střídavě koná v Silůvkách. S tamější 
mládeží tak navazujeme užší styky. 
 A nakonec je také potřeba zmínit nejrůznější další akce, které nosislavská mládež 
podniká. V dubnu 2010 se vydala na divadelní představení Šamhorodský proces od Elieho 
Wiesela, zinscenovaném Divadlem U stolu. A v létě se coby vedoucí účastnila táborového 
pobytu pro děti. 
 

Jiří G. Lukl 
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OSTATNÍ  
 
sborový pobyt 
Každoročně konaný sborový víkendový pobyt se v roce 2010 konal po dlouhé době 
v Chotěboři. Prodloužený víkend 29. dubna – 2. května 2010 jsme strávili 
ve zrekonstruovaných prostorách evangelického rekreačního střediska a účastnili se ho také 
přátelé z našeho partnerského sboru v holandském Hasseltu. Celkem nás tam bylo na 60 
účastníků, z toho 18  sester a bratří z Hasseltu. Společný program tvořily diskuse, biblická 
dílna, divadelní dílna, zpěv, táborák, výlety, práce v kuchyni, sportování… Hlavní téma 
znělo: Co se změnilo ve sboru, v obci a ve společnosti za posledních 20 let, jak v Hasseltu, 
tak v Nosislavi. K programu přispěl také někdejší nosislavský konfirmand a farář v Krouně 
David Sedláček svým povídám o křesťanech v Mexiku. Počasí nám přálo a měli jsme se fajn. 
Příště se přidejte. 
 

Lenka Svobodová 
 
 
táborový vzdělávací pobyt pro děti 
V týdnu 7. – 13. srpna 2010 jsme se společně s dětmi z našeho sboru zúčastnili sborového 
táborového pobytu v Křižlicích. Pobyt organizoval FS ČCE v Praze 6 – Dejvice – Bubeneč a 
náš sbor. Na přípravě aktivit pro děti se podíleli vedle vedoucích z Prahy i čtyři Nosislavští: 
Eliška Ryšavá, Eva Svobodová, Alžběta Macková a Ondřej Macek. 

Tématem našeho pobytu byly biblické příběhy o Mojžíšovi. Jeho životem a putováním 
pouští jsme se inspirovali i při přípravě aktivit pro děti. Naší snahou bylo přiblížit a vyložit 
dětem biblické příběhy rovněž zážitkovou formou. 

Celý pobyt proběhl nad očekávání dobře a pro velký úspěch se v tomto roce bude 
opakovat. Tentokrát se s dětmi vypravíme opět v srpnovém termínu do Velké Lhoty u Dačic. 
 

Eva Svobodová 
 
 
partnerské sbory 
Náš sbor má několik zahraničních partnerských sborů: v Německu (Guben) a v Holandsku 
(Hasselt). V minulosti byly pěstovány kontakty také se Slovenskem (Modra, Réca), ale v 
současnosti se nerozvíjejí. Chceme se však pokusit o jejich obnovu. 

Bratři a sestry z hasseltského sboru s námi byli v hojném počtu osmnácti účastníků na 
sborovém víkendovém pobytu v Chotěboři. Pobytu se účastnil i jejich nový pastor P. Roos. 

V půlce října měla přijet skupinka bratří a sester z německého Gubenu. Z této 
návštěvy ale z důvodu nemoci sešlo. Těšíme se, že nás navštíví v roce 2011 při příležitosti 
výročí našeho sboru. 
 

Lenka Svobodová 
 
 
Mateřské centrum Nosislávek YMCA Brno 
Mateřské centrum Nosislávek dlouhodobě a úzce spolupracuje s FS ČCE v Nosislavi. 

V uplynulém roce 2010 se nám kupodivu podařilo udržet tempo předešlých let. A to i 
navzdory únavě a nemocem, které nás nezvykle dlouho provázely. 
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Z pravidelných aktivit se opět konala pondělní setkání malých dětí a sportovní aktivity 
pro ženy – vytrvalostní plavání a nordic walking. I když právě u žen došlo ke krizi a k úbytku 
energie.  

Mezi nepravidelnými aktivitami se znovu objevily některé, které u nás zdomácněly a 
jsou pevným bodem v roce, například velikonoční zdobení, narozeninová párty, martinský 
pochod, výroba adventních věnců či pečení perníčků. Uskutečnily se však i nové, které 
budeme rádi pro úspěch opakovat, například jízda zručnosti, olympiáda nebo výtvarné tvoření 
pro dospělé. Celkem jsme takových akcí uspořádali dvacet. Těší nás, že je rády navštěvují i 
maminky, které již chodí do práce a nemohou se tak účastnit pravidelných dopoledních 
aktivit. 

Pravidelnými účastníky dění Nosislávku je přibližně 15 dětí. Maminek se ke 
sportovním aktivitám schází průměrně šest.  

V roce 2011 budeme rádi, pokud se nám podaří zachovat stávající frekvenci činností – 
tři pravidelné aktivity a dvacet jednorázových není málo. Pokusíme se rozšířit členskou 
základnu o nové rodiny. A vyrazíme na společný víkendový pobyt. 
 

Iva Květonová 
 
 
mimořádné akce 
Z mimořádných bohoslužebných shromáždění je třeba zmínit seniorátní rodinnou neděli 6. 
června 2010, kterou spolupořádal náš sbor. Kázal Jakub Keller a na téma Milý dědo, milá 
babi, díky! přednášel Jan Trusina. Sbor zajišťoval občerstvení, sportování a hru v terénu. 
Odpoledne vystoupilo divadlo Facka s představením Hravý cirkus. 
 27. června a 19. září se konala sborová odpoledne, při prvním jsme mimo jiné pekli 
kousek prasátka vystoupilo divadlo Neslyším z Brna, při druhém nám koncertoval pěvecký 
sbor z Klobouk Izmael. 
 10. října 2010 se také konala konfirmační slavnost, při které se ke svému křtu přiznaly 
Michaela Krišpínová a Alena Zbořilová. 

V květnu jsme vykonali sbírku šatstva a jiných potřebných věcí pro Diakonii 
Broumov. A v prosinci proběhl 11. ročník Malého vánočního jarmarku, který jsme poprvé 
otevřeli i pro veřejnost. 

Dále podporujeme studium Dipu Snala z Bangladéše (6.600,- Kč ročně) v rámci tzv. 
Adopce na dálku (prostřednictvím humanitární organizace Adra) . Také jsme i v roce 2010 
vykonali několik sbírek pro lidi postižené velkou vodou. Bylo jich užito prostřednictvím 
Diakonie ČCE. Mládež a děti přispěli prostřednictvím akce Skutečný dárek, pořádané 
Člověkem v tísni. 

Po jarní velké vodě zapůjčila Diakonie ČCE do Nosislavi vysoušeč a při letních 
povodních se několik členů našeho sboru zúčastnilo prostřednictvím Diakonie ČCE 
odklízecích prací na Frýdlantsku. 
 

Vladimír Lukl 
 
 
sborové listy 
Už od loňského roku se v úzkém redakčním kruhu a také na staršovstvu stanovilo, že bude v 
našem sboru vycházet sborový list třikrát do roka – na hlavní svátky, tedy Vánoce a 
Velikonoce, a pak někdy mezi tím, zatím to vyšlo vždy na začátek září. Hlavním důvodem 
existence takových listů je biblické slovo, možná proto se drží v názvu to slovo list, chcete-li 
epištola. A když už vzniká takové periodikum, je nasnadě, že bude také informovat o dění ve 
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sboru, občas bude ozvláštněno úvahovými a jinými články. Co bylo k přečtení v jednotlivých 
listech? Velikonoční list 2010 vyšel 28. března 2010. Kromě biblického úvodu obsahoval 
zamyšlení nad obrazem Pieta, informační články o klubech YMCA působících v Nosislavi – 
Mateřské centrum Nosislávek a klub Kuna a o zateplení fary, pak také pozvánky na prázdniny 
a na jarní a podzimní akce či velikonoční bohoslužby. 

Podzimní list 2010 vyšel 5. září 2010. Biblický úvod následovala recenze na knihu 
Jana Balabána a výhled do nového školního/sborového roku, podzimní program a 
nejdůležitější akce loňského roku (zateplení, reproduktory v kostele, sborový rozpočet, Dipu 
Snal). 

Vánoční list 2010 vyšel 12. prosince 2010. Vánoční biblickou zvěst doprovázelo 
ohlédnutí za uplynulým rokem, představení pastorační asistentky, ohlasy ze sborového 
programu, připomenutí příběhu pana Jaromíra Svobody, noticka o bratrském a sesterském 
oslovování, recenze na knihu Josefa Veselého a soubor zamyšlení Zastav se na chvíli..., 
program svátků i některých akcí příštího roku, přání k Vánocům a připomenutí stavu 
sborového financování. 

Členy redakční rady byli po celý rok: Ondřej Macek, farář, Vladimír Svoboda, člen 
staršovstva a příznivec podobných počinů, a Lenka Dobrovolná, češtinářka. Neznamená to 
ale, že píší články pouze oni. Bývají oslovování i další členové sboru, aby napsali třeba 
krátkou zprávu o společenství, jejž v rámci týdenního sborového programu navštěvují 
(například pěvecký sbor, třicátníci, střední generace, konfirmandi, mládež apod.). Za uplynulý 
rok přispěli: Jiří Lukl, Iva Květonová, Lenka Svobodová, Jiří Svoboda, Pavel Samson, Marta 
Svobodová, Vladimír Lukl a Petr Dobrovolný.  

Grafické zpracování a jazykovou korekturu zaštiťuje Lenka Dobrovolná, technické 
provedení tisku Vladimír Svoboda, popřípadě firma Knesl, distribuci do jednotlivých 
domácností sboru pak členové staršovstva podle svých okrsků, do diaspory nebo jiných sborů 
je list zasílán poštou.  

Děkujeme všem přispěvatelům sborových listů, také redakční radě. Ta nemá nikde 
napsáno, že se bude starat o list na věky věků, takže jestli by měl někdo chuť zapojit se do 
tvorby listů, bude s radostí uvítán. Pokud se vám do ničeho takového nechce, oceníme i 
zpětnou vazbu od vás jako od čtenářů. Mnohdy nevíme, jestli to, co děláme, má smysl, jestli 
to čtete rádi, nebo jestli vám v těch listech třeba něco nechybí nebo nepřebývá. 
 

Lenka Dobrovolná 
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HOSPODAŘENÍ  
 
správa a hospodaření budov, opravy 
V roce 2010 proběhly především tyto akce: 

potřebná údržba budov a terénu kolem nich; 
ošetření podlahy kostela a kůru proti škůdcům;  
oprava dřevěných záchodů za kostelem;  
obroušení a nátěr vnějších částí oken a dveří v Husově domě; 
odstranění vlhké omítky soklu v kostele; 
dvojí příprava dokumentace pro žádosti na zateplení fary (Operační program, Zelená 

úsporám); 
vypracování projektů pro kanalizaci všech tří budov, následné práce; 
nové ozvučení kostela. 

 
V roce 2011 nás čeká: 

podle úspěchu naší žádosti v programu Zelená úsporám vyplyne rozsah zateplení fary 
dle projektového zpracování bude nábytkem nově vybavena presbyterna na faře 

v celkové výši 28.000,- Kč (využity budou prostředky získané při Malých vánočních 
jarmarcích v roku 2009 a zčásti 2010); 

dojde k reorganizaci sborového archivu, archiv bude rovněž vymalován a vybaven 
novými policovými regály; 

čeká nás napojení do kanalizačního řádu všech sborových budov;  
znovunatření krovu kostela a fary ochranným nátěrem; 
zvelebení prostor přibické modlitebny, tzn. vymalování. 

 
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli v minulém roce na všech pracích 
spojených s provozem celého sboru a na brigádách a zároveň bych vás chtěl požádat o 
zapojení do akcí, které nás čekají v letošním roce, kterých nebude málo. Proto prosím o 
spoluúčast jak fyzickou, tak i finanční. Věřím, že s vzájemnou pomocí a pomocí Boží vše 
nějakým způsobem zvládneme. Děkuji. 
 

Roman Krišpín 
 
 
zateplení fary 
Naše nosislavská evangelická fara je špatně tepelně zaizolovaná, z čehož plynou zbytečně 
vysoké náklady za vytápění. V posledních letech nám toto téma často připomínal každý 
důkladnější pohled na stav starých oken a vchodových dveří, zjištění, že nad vikárkou není 
žádný záklop, natož izolace a účty za plyn i při snaze o hospodárné vytápění.  

V roce 2008 jsme na faře vyměnili ústřední topení za cca 200 tis. Kč a s přispěním 
finančně neohodnotitelného velkého množství brigádnických hodin sester a bratří. Přitom 
plynový kotel opustil sklep, nový, malý, závěsný je na chodbě. Na konci roku 2009 vyvstala 
možnost financovat kompletní zateplení fary z tzv. evropských fondů. Začali jsme ihned 
jednat a na začátku roku 2010 přišla naše žádost na patřičný stůl na Ministerstvu životního 
prostředí. Při velmi intenzívní přípravě všech podkladů pro žádost jsme se z tepelného auditu 
dověděli, že naše fara má vskutku velké tepelné úniky. Od celé akce jsme si slibovali 
hospodárný provoz fary a vyřešení jedné naší stavby na dost let dopředu. Což by umožnilo 
věnovat úsilí a sborové finance opravám kostela a jeho areálu a údržbě Husova domu a jeho 
areálu.  
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Jenže žádost o finance na zateplení fary nebyla schválena. Náš sbor měl však již 
naspořeno pomocí darů ochotných dárců a podpory z Jeronymovy jednoty asi 300 tis. Kč.  

Dokumentaci jsme mírně upravili a nyní čekáme na výsledek druhé žádosti, která 
možná přinese finance tentokráte z dotace Zelená úsporám. Mezitím se ještě navýšily dary 
ochotných členů sboru na částku 330 tis. Kč (stav ke konci roku 2010). Odpověď na druhou 
žádost Zelená úsporám čekáme po zdrženích letos v dubnu až červnu. V tu chvíli chceme mít 
připraveny dva scénáře, abychom zateplovací práce ihned zahájili a ještě v roce 2011 
ukončili.  

Jeden scénář je zateplení s dotací Zelená úsporám (v rozsahu zateplení fasády, stropu 
bytu a vikárky, komory, verandy-pavlače, výměna všech oken a vstupních dveří) druhý bez 
této dotace (jen zateplení stropů a výměna všech oken a vstupních dveří). 

Výsledkem kompletního zateplení celé budovy by dle projektové dokumentace a 
tepelného auditu bylo:  

Fasáda: Fasádní polystyren tl. 14 cm, nalepené ozdobné prvky fasády, probarvená 
silikátová omítka. V úrovni 30 cm pod úroveň chodníku zateplení extrudovaným 
polystyrenem. Nebude zateplen štít ke stodole sousedů (složitost řešení), dle výkresů projektu 
není zateplen štít ke garáži. 

Izolace stropů: V prvním patře vyšší strop chodby +schody sádrokartonový podhled s 
200 mm izolace. Izolace nad vikárkou 200 mm minerální vatou svrchu, nad tím pochůzná 2x 
OSB deska. Strop bytu zateplen hned nad nejspodnějším stropem bytu (nikoli těsně pod 
půdou).  

Pavlač (veranda): nová okna (dvojsklo), podlaha zespodu izolace 240 mm, strop nad 
pavlačí izolace 200 mm, parapet (bok) 160mm. 

Komora v přízemí: 2 nová okna místo starých, nová podlaha, strop 
Hostinský pokoj: místo luxfer je okno stejné jako např. v kanceláři. 
Okna + dveře: odstín přírodního dřeva - přírodní hnědá (vstupní dveře z ulice dub, ze 

dvora modřín, okna - plastová, dvojsklo v oknech i dveřích. 
Parapety oken vnější: eloxovaný hliník, vnitřní parapety oken masivní dřevo. 
Okna: celkový tepelný odpor Uw 1,2 W/m2K. Okna nahoře nikoli trojdílná, ale půlená 

s mřížkami (sladěno se spodkem). 
Je nutné podotknout, že naše technická dokumentace fary od pana ing. M. Zadražila je 

perfektní. Výkresy stávajícího stavu celé fary jsou cenné pro mnoho dalších let. 
 

Jiří Svoboda 
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hospodaření v roce 2010 a rozpočet na rok 2011 
číslo 
řádku 

ukazatel / č.účtu 
2010 2011 

1 spotřební a kancelářský materiál, zboží 68 116,00 Kč 68 116,00 Kč 

2 spotřeba energie 86 415,60 Kč 90 000,00 Kč 

3 prodané zboží 0,00 Kč 0,00 Kč 

4 běžná údržba a opravy 119 863,00 Kč 113 400,00 Kč 

5 cestovné 11 997,00 Kč 13 000,00 Kč 

6 prezentace – dary křesťanské služby a sbor. 
pohoštění 1 503,00 Kč 2 000,00 Kč 

7 telekomunikace 4 135,00 Kč 4 200,00 Kč 

8 placené nájemné 0,00 Kč 0,00 Kč 

9 spotřeba ostatních služeb 11 769,00 Kč 12 000,00 Kč 

10 mzdové náklady vč. pojištění 10 540,00 Kč 10 540,00 Kč 

11 daně a poplatky 384,00 Kč 384,00 Kč 

12 poskytnuté dary 11 172,00 Kč 6 600,00 Kč 

13 odvod repartic seniorátních 8 260,00 Kč 9 140,00 Kč 

14 oddvod repartic celocírkevních 33 460,00 Kč 25 230,00 Kč 

15 odvod do personálního fondu 71 000,00 Kč 21 000,00 Kč 

16 odvod do PF administrátora 0,00 Kč 0,00 Kč 

17 odpisy, prodaný majetek 0,00 Kč 0,00 Kč 

18 ostatní náklady 7 530,00 Kč 8 000,00 Kč 
19 daň z příjmu 0,00 Kč 0,00 Kč 
20 náklady celkem  446 144,60 Kč 383 610,00 Kč 
    

21 sborové sbírky 124 523,00 Kč 120 000,00 Kč 

22 dary tuzemské (včetně daru od Jeronymovy 
jednoty na zateplení fary) 586 071,00 Kč 150 000,00 Kč 

23 dary zahraniční 0,00 Kč 0,00 Kč 

24 salár 151 720,00 Kč 130 000,00 Kč 

25 příjmy z hospodářské činnosti 5 488,00 Kč 6 000,00 Kč 

26 ostatní sbor. příjmy 42 777,38 Kč 15 000,00 Kč 

27 tržby z prodeje majetku 0,00 Kč 0,00 Kč 

28 provozní dotace  0,00 Kč 0,00 Kč 

29 výnosy celkem 910 579,38 Kč 421 000,00 Kč 
30 hospodářský výsledek 464 434,78 Kč 37 390,00 Kč 

 
Děkujeme členům sboru, kteří svými příspěvky umožnili finanční zajištění všech výše 
zmíněných sborových akcí. Sbor je financován především z darů svých členů. 

Poměrně vysoký zůstatek se skládá ze 190.327,- Kč vybraných na zateplování fary, 
které plánujeme uskutečnit v roce 2011, a z k tomuto účelu obdrženého daru 150.000,- Kč od 
Jeronymovy jednoty.  

V poskytnutých darech je zahrnuta Adopce na dálku a dar Diakonii Broumov. 
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V přehledu nejsou uvedeny odvody celocírkevních sbírek (včetně sbírek na postižené 
velkou vodou), které činily loni 63.211,- Kč a také v tabulce není uvedena sbírka na 
Jeronymovu jednoty, která činila 45.500,- Kč. 

Je patrné, že se v roce 2010 výrazně zvýšila obětavost. Za což ještě jednou mnohokrát 
děkujeme. A prosíme vás o ni i v roce 2011, v mnoha ohledech bude náročný. 
 

Jiří Květon 
 
 
zpráva revizorů účtů 
Konstatujeme, že jsme v únoru 2011 provedli celkovou revizi účtů sboru za rok 2010 a 
neshledali žádné pochybení. 
 

Jitka Brchaňová a Vladimír Kendík 
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PODĚKOVÁNÍ  
 
poděkování 
Děkujeme za pravidelné i nepravidelné služby ve sboru. I když náš výčet nemůže být úplný, 
přesto se o něj alespoň trochu pokusíme. 
 Děkujeme presbyterům našeho sboru: Vladimíru Luklovi, Ondřeji Židkovi, Aleši 
Luklovi, Romanu Krišpínovi, Miloši Dobrovolnému, Luboši Samsonovi, Ivaně Chrastilové, 
Jiřímu Svobodovi, Vladimíru Svobodovi a náhradnici Haně Gottfriedové. 

Děkujeme varhaníkům: Hana Gottfriedové, Aleši Luklovi, Martě a Ondřej Židkovým. 
Děkujeme těm, kdo připravují nedělní bohoslužby pro děti, učitelkám a učitelům 

nedělní školy: Gabriele Březinové, Ivě Květonové, Tomáši Luklovi, Haně Samsonové, Evě 
Svobodové, Lence Svobodové, Elišce Ryšavé, Vlastimile Ryšavé a také Lence Dobrovolné, 
Radce Raflové a Ivaně Chrastilové, které tu službu během roku 2010 po dlouhých letech 
ukončily. 

Děkujeme všem členům týdenní služby Jitce Brchaňové, Vladimíru Kendíkovi, Miloši 
Dobrovolnému, Pavlu a Luboši Samsonovým, Jiřímu Svobodovi, Janě Luklové, Ivaně 
Chrastilové, Romanu Krišpínovi a Vladimíru Luklovi.  

Děkujeme našim zvukařům Ondřeji Svobodovi, Tomáši a Jiřímu Luklovi a všem, kdo 
je podle potřeby zastupují.  

Děkujeme těm, kteří pravidelně připravují kávu po bohoslužbách v Husově domě: 
manželům Luklovým, Svobodovým, Dobrovolným, Samsonovým, Jiřce Vrbasové a Radce 
Jersonové. Děkujeme všem, kdo se podle potřeby ujímali organizace přípravy občerstvení, 
zejména Mileně Nevrklové, Mileně Luklové a Ludmile Samsonové a také velmi těm, kdo 
k němu přispívali. 

Děkujeme distributorům církevního tisku Jitce Brchaňové a Ivě Květonové.  
Děkujeme pokladníkům a účetnímu: Jiřímu Květonovi, Aleši Luklovi, Romaně 

Šulcové, Jiřímu Svobodovi a revizorům účtů: Jitce Brchaňové a Vladimíru Kendíkovi. 
Děkujeme za kostelnickou službu manželům Kleinovým a za úklid na faře Lídě 

Samsonové a Jitce Brchaňové. Manželům Kleinovým děkujeme za jejich dlouholetou a 
dobrou službu. 

Děkujeme všem hospodářům za jejich péči o naše budovy a také všem, kdo přicházeli 
na brigády. 

Dekujeme redakci sborových listů: Lence Dobrovolné, Ondřeji Mackovi a Vladimíru 
Svobodovi. 

Děkujeme Lence Svobodové za aktivní fundraising a přípravu grantových žádostí a 
také za výuku němčiny.  

Děkujeme Vlastě Ryšavé a Ivě Květonové za pomoc při biblických hodinách pro děti 
a také všem maminkám z Nosislávku, které chystají jeho akce. 

Děkujeme Jiřímu Svobodovi, Lence Dobrovolné a Martě Židkové za vedení Zpívání 
s dětmi. 

Děkujeme našim zpěvákům, Nebeským kavalérům, jejich dirigentce Haně 
Gottfriedové a také členům naší kapely i jejím kapelníkům: Jindřichu Kleinovi, Vladimíru 
Luklovi a Janovi Luklovi. 

Děkujeme organizátorkám Malého adventního jarmarku: Lence Svobodové, Ivě 
Květonové a Jitce Brchaňové a také všem, kteří do něj svými výrobky přispěli, nebo si v něm 
nakoupili.   

Děkujeme všem již zmiňovaným hostům, kteří obohatili náš sborovým program. 
Děkujeme manželům Faltýskovým za zázemí pro biblickou hodinu v Blučině. 
Děkujeme hostitelům našeho výletu: sborům v Rovečném, Jimranově, Veselí a 

Prostíně. 
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Děkujeme všem, kdo se podíleli na organizaci a přípravě našeho výletu a sborového 
pobytu, zejména Lence Svobodové. 
 
Děkujeme všem, kdo finančně přispívají na život a fungování našeho sboru. Velký dík patří 
také dárcům, kteří finančně přispěli na zateplení fary a na rekonstrukci ozvučení v kostele. 
Děkujeme rovněž Jeronymově jednotě, která nám věnovala 150.000,- Kč na zateplení fary. 
 
Mnozí z Vás vkládají dění v tomto sboru do modliteb, aby toto společenství se 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 2010. 
 

Vladimír Lukl a Ondřej Macek 
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ROK 2011 
 
běžný týdenní sborový program v roce 2011 
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 23.01., 20.03., 22.05., 

26.06. 
neděle bohoslužby 11.00 modlitebna v 

Přibicích 
02.01., 06.02., 06.03., 
03.04, 01.05, 05.06. 

neděle bohoslužby 14.00 ZŠ Přísnotice 02.01., 06.02., 06.03., 
03.04, 01.05, 05.06. 

neděle střední generace 15.00 fara 16.01., 20.02., 20.03., 
17.04, 15.05, 19.06. 

neděle nešpory 17.00 Husův dům  
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 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 15.00 Blučina jednou za čtrnáct dnů 
pátek mládež 18.00 fara jednou za čtrnáct dnů 
pátek zkouška dechové kapely 18.30 fara třikrát do měsíce 
sobota příprava učitelů nedělní školy 18.00 fara jednou do měsíce 

 
přání, plány a výhledy 
V roce 2011 bychom chtěli uskutečnit několik větších akcí. Provést rekonstrukci fary 
(výměnu oken a zateplení) a připomenout si 230. výročí založení našeho sboru a 135. výročí 
postavení kostela. Oslavy vyvrcholí 9. října slavnostními bohoslužbami se synodním 
seniorem a synodní kurátorkou. Během roku však proběhnou k tomuto tématu různé 
přednášky, besedy, koncerty, divadelní představení apod. Rádi bychom v této souvislosti sbor 
otevřeli zas o něco více veřejnosti. Plánujeme také vytvořit naučnou stezku, resp. umístit 
několik turistických tabulí v Nosislavi a okolí a vydat o sboru i malou knížku. Za tímto 
účelem jsme podali grant k Ministerstvu kultury ČR. 
 
Od 28. dubna do 1. května pojedeme na sborový víkendový pobyt do Huslenek. 

V termínu od 13.do 15. května jsme pozváni do našeho partnerského sboru v Hasseltu. 
Od 26. - 29. května proběhne návštěva Gubenských v Nosislavi 
V neděli 19. června bychom měli jet na výlet do Myslibořic, Třebíče, Slavonic a Velké 

Lhoty u Dačic. 
Od 30. července do 5. srpna se uskuteční biblický kurz  pro děti ve Velké Lhotě u 

Dačic. 
 
Rok 2011 bude zřejmě celý poznamenán tím, že kazatel bude administrovat sousední 
uprázdněný sbor v Hustopečích. O to více máme radost z toho, že ve sboru začala působit na 
čtvrtinový pracovní úvazek jako pastorační pracovnice Iva Květonová. Administrování 
sousedního sboru přináší také dobré propojování dětí z obou sborů. 

Víte, že náš sbor bude muset časem přistoupit k různým větším opravám, úpravám a 
rekonstrukcím: kostela a jeho klenby, prostoru před kostelem, vstupního schodiště a brány, 
zídky kolem fary aj.  

Stále častěji musejí naši spolubratři a spolusestry a také sousedé, odcházet do domovů 
pro seniory, případně do léčeben pro dlouhodobě nemocné, kde nezřídka i umírají, dost často 
sami. Uvažujeme tedy o možnosti vybudovat ve spolupráci s Diakonií ČCE třeba v prostorech 
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nad Husovým domem nebo na pozemku za ním jakési chráněné bydlení pro seniory a zároveň 
pečovatelskou službu. To je samozřejmě běh na dlouho trať, který případně bude především 
závislý na tom, zda by Diakonie ČCE pro to získala státní, církevní či evropskou podporu. 
Nám by to ovšem prospělo z vícera důvodů. Každý křesťanský sbor měl pěstovat nějakou 
diakonii, totiž starat se nejen o sebe, ale i o druhé. 

Ondřej Macek 
 
 

farářské poznámky 
Jsem rád, že si o lecčems, co se ve sboru děje či dělo, můžete přečíst v této výroční zprávě. Ty 
různé úhly pohledu jsou také cennou zpětnou vazbou pro mě.  
 Proto se teď závěrem omezím spíše jen na několik poznámek. 
 
Jsme, myslím, dobrý sbor, živý sbor, alespoň pokud to měříme objektivními (vnějšími) 
kategoriemi: v našem sboru je spousta dětí, čtyři (2011) konfirmandi se připravuje na 
osvědčení své víry, schází se mládež i všechny věkové skupiny, není nás málo, zaplatíme své 
účty a když je třeba dokážeme být velmi finančně obětaví. 

Těší mě, že nejsme úplně uzavření a že zvládneme udělat i pár kroků ke svému okolí, 
k lidem, mezi kterými žijeme. Např.: Mládež se pravidelně potkává se sdruženci ze Silůvek. 
Uskutečnily se, z mého pohledu, velmi pěkné ekumenické bohoslužby a snad letos nezůstane 
jen u nich. V březnu se mají potkat mladí lidé z obou farností a v červnu se budeme moci sejít 
k ekumenickému táboráku. Doufám, že do pár let zmizí ty lidské bariéry mezi evangelíky a 
katolíky. Už dost let podporujeme prostřednictvím Adopce na dálku chlapce v Bangladéši, 
zapojujeme se do sbírky šatstva, v Nosislavi sloužil po velké vodě vysoušeč z Diakonie ČCE. 
Své pevné místo v obci snad má i mateřské centrum, které z našeho sboru vyrůstá, a 
samozřejmě také dechová kapela. Zájemci dorazili na výuky cizích jazyků. Nepovažuji to za 
misii, ale za otevírání se, za naši velmi podstatnou snahu ukázat lidem kolem nás, že jsme 
normální a že to, čeho chceme být svědky, totiž křesťanství, není něco nebezpečného a 
podivného. Tohle naše vykračování není jednoduché a nepřináší někdy velké výsledky: na 
námi pořádaná divadelní představení či besedy s hosty jen zřídkakdy přijde někdo zvenku, 
spoustu maminek náš klub neoslovil. Přesto (proto) s ním však nechceme přestat. V podstatě 
hlavní důvod, proč sbor povolal na čtvrtinový pracovní úvazek pastorační pracovnici Ivu 
Květonovou bylo právě tohle, více se soustředit na inspirativní otevírání dveří našeho sboru.  

Myslím, že jsme v roce 2010 mohli dost intenzivně zakusit, že jsme členy 
českobratrské rodiny. Mj. jsme byli při zájezdu hosty několika sborů a všude nás moc hezky 
přijali, sami jsme hostili seniorátní rodinná neděle a obdrželi jsme dar 150.000,- Kč od 
Jeronymovy jednoty na zateplení fary. 

Někdy mám ovšem pocit, že si po tom všem, co máme a za co bychom měli velmi 
(velmi) děkovat pánu Bohu, protože je jen málo v církvi podobně živých a obdarovaných 
sborů, s oblibou šlapeme, kazíme to, bereme to jako samozřejmost. Dokážeme na sebe být zlí 
a naštvávat se, když není po našem, naše vzájemné vztahy jsou někdy dost nekřesťanské, 
s oblibou se urážíme, nedržíme jazyk za zuby a řekneme tak leckdy zlá a nerozumná slova a 
moc neumíme vyjadřovat svou vděčnost ani si navzájem naslouchat. Někdy nám chybí 
nadšení, totiž schopnost nadchnout se pro společné dílo. A také těch lidí, kteří se aktivně 
zapojují do života našeho sboru, přikládají ruky, byť v maličkosti, není zas tolik. Spousta 
členů je na okraji. 

Zapomínáme na to, že osobní, křesťanské, nenásilné a inspirativní svědectví je to 
nejdůležitější. Mnohdy nemáme odvahu, potřebu, o svém křesťanství mluvit ani s těmi 
nejbližšími, s partnery, s dětmi, s vnoučaty. Tohle svědectví je však nenahraditelné. Naše 
křesťanská víra by měla prostupovat vším, co děláme, je to způsob života. A také 
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zapomínáme číst bibli, číst ji společně při různých shromáždění ve sboru a navzájem se za 
sebe modlit. Bez osobního svědectví, bez bohoslužeb, bez čtení bible, bez modliteb, bez 
služby druhým a bez vzájemného učení se víře, je naše křesťanství trochu nemocné. 

Nakonec bych Vás chtěl poprosit, abyste na to všechno, co nás letos čeká – 
každonedělními bohoslužbami počínaje, přes jednotlivá setkání v týdnu, až po ty velké akce – 
mysleli, modlili se za to, pomáhali, aby se to dařilo uskutečňovat. 

A ještě bych rád poděkoval bratru kurátorovi Vladimíru Luklovi za to, jak velkou 
oporou mi je, a pak už beze jmen všem, kteří pomáhají a kteří i všelijak myslí na naši rodinu. 
Jsme za to velmi vděční a snažíme se si toho vážit. 

 
Ondřej Macek 
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evangelický kostel v Nosislavi evangelická fara v Nosislavi 
 

 
 

Husův dům v Nosislavi, ...kanalizace... modlitebna v Přibicích 
 

  
farář Ondřej Macek členové staršovstva sboru ČCE Nosislav 
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v kostele v Husově domě 
bohoslužby se Svatou Večeří Páně 

 

  
Vánoční divadlo dětí 

 

  
Vánoční divadlo dětí 
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divadlo pro děti z rodinných bohoslužeb 
 

  
malý vánoční jarmark 

 

 
zpěv dětí při bohoslužbách 
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den na kole, neděle bez aut 
 

  
v Přibicích 

 

  
na sborovém zájezdě víkendový pobyt v Chotěboři 
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na biblické hodině pro děti sdružení mládeže 

 

 
 

setkání střední generace brigáda 
 

  
týdenní vzdělávací pobyt pro děti v Křižlicích 

 


