VÝROČNÍ ZPRÁVA

FARNÍHO SBORU
ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ
V NOSISLAVI

ZA ROK 2021

ÚVODEM
V této zprávě chceme připomenout události, akce, pravidelná,
mimořádná i příležitostná setkání, která se konala (mohla konat) v
našem sboru ještě stále v covidovém roce 2021, a předložit také
informace o jeho hospodaření. Zároveň si uvědomujeme, že právě
život církve se nedá tak docela charakterizovat slovy a čísly.

CHARAKTERISTIKA
Farní sbor Českobratrské církve evangelické vznikl 31. prosince 1781
na základě tolerančních patentů císaře Josefa II. jako sbor
evangelické církve helvetského vyznání. Od této doby bez přerušení
trvá. Protestantský element existuje v městysi od 16. století,
přičemž přestál takřka dvousetleté období ilegality i několik vln
odchodů do exilu.
V současné době je FS ČCE v Nosislavi poměrně živým farním
sborem a jsou v něm zastoupeny a aktivně činné všechny generace.
Jeho posláním je sdílet Biblí určovanou křesťanskou víru, lásku a
naději, aby lidé byli inspirováni k přijetí křtu, k prohlubování
duchovního života a ke službě v církvi i ve společnosti. Z hledajících
jednotlivců vytvářet společenství poutníků.
Kromě nedělních dopoledních bohoslužeb se ve sboru konají
pravidelné biblické hodiny pro dospělé, biblické hodiny pro děti,
schází se mládež, konfirmandi, dětská hudební skupina, dechová
kapela a učitelé nedělní školy ad. Sbor každoročně pořádá rekreační
a vzdělávací víkendové pobyty, tábory, výlety ad. Před několika lety
rozvinul spolupráci s YMCA, Diakonií ČCE a s Junákem.
Chceme být společenstvím, ve kterém se o Bohu a s Bohem mluví;
ve kterém se čte a vykládá Bible; lidé se podporují ve víře, pomáhají
si a navzájem se inspirují k životu s Pánem Bohem; místem, kde je
prostředkován
biblicko-křesťansko-protestantský
výklad
každodennosti i zlomových okamžiků v životě (narození, partnerství,
smrt); kde se lidé vzájemně podpírají ve chvílích, kdy je jim úzko, a
společně se radují, když je jim dobře; místem, kde je aktivně
rozvíjena českobratrská tradice a podporována odpovědnost za
stvoření.
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KONTAKTNÍ ÚDAJE O SBORU
Masarykova 156; 691 64 Nosislav; IČ: 48452831
mobil farářka:
+420 732 819 626
e-mail:
nosislav@evangnet.cz
internetová prezentace: http://nosislav.evangnet.cz/
https://www.facebook.com/EvangelickacirkevvNosislavi/
číslo bankovního účtu:
2900034096/2010
statutární zástupci:
Radmila Včelná (administrátorka)
a Vladimír Lukl (kurátor)

STATISTICKÉ ÚDAJE O SBORU
Sbor měl k 31. prosinci 2021 419 členů. Od září sbor administruje farářka z Brna-Židenic Radmila Včelná.
Celá řada členů sboru aktivně napomáhá tomu, aby společenství žilo
a fungovalo.
V roce 2021 zemřelo pět členů sboru (konalo se šest církevních pohřbů či rozloučení). Bylo pokřtěno pět malých dětí, dva dospívající
muži a jedna dospělá žena. Do sboru přistoupili tři členové a sedm
členů se odstěhovalo. Kazatel vykonal pět svateb.
112 členů v roce 2020 podpořilo sbor finančně (salárem).

OPĚT ČAS PANDEMIE
Vstoupili jsme do druhého roku pandemie s řadou protiepidemických
opatření, do druhého roku zkoušky, jestli obstojíme a zvládneme
život ve sboru a pro sbor. Opět se osvědčilo, že můžeme přenášet
evangelium on-line i těm, kdo do shromáždění nemohou přijít kvůli
omezení. A také každou neděli byly vydávány, roznášeny a do diaspory rozváženy mimořádné listy s kázáním a informacemi ze sboru. Na konci března nám svitla naděje. Přesunuli jsme nedělní
shromáždění do kostela, kde se můžeme scházet ve větším počtu a
následné uvolnění umožnilo slavit Velikonoce i s večeří Páně, i když z
hygienických důvodů pouze kalíšky. Postupně se i ostatní osmělovali
přicházet na bohoslužby a tak mohly být křty, svatodušní svátky,
konfirmace i slavnostní loučení s Mackovými a Ivou Květonovou.
Potkávat naživo se ale nemohli naši nejmenší. Pro děti předtáčeli Iva
Květonová a Ondřej Macek biblické příběhy a teprve od května se
mohli potkat aspoň venku. Příprava ke konfirmaci probíhala převážně
na zoomu. Obdiv patří rodičům i prarodičům za zvládnutí lockdownu,
za starostlivost a péči, aby tuto dobu děti přečkaly bez jakékoliv
újmy.
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Od prázdnin až do konce roku jsme se scházeli bez omezení a kdo
nemohl a necítil se zdráv, měl možnost sledovat bohoslužby on-line.
Mohli jsme bez omezení slavit tři výročí sboru i Vánoce.
Omezily se návštěvy v rodinách, snad je nahradily již zmíněné mimořádné listy nebo aspoň psaná blahopřání. A také se nekonal sborový
víkendový pobyt. Smíme však doufat, že nás covid nebude dlouho
svírat a budeme moci vše dělat bez obav jako dříve.
Od září sbor administruje farářka sboru Brno-Židenice, což znamená
větší zapojení a pomoc ostatních členů sboru a k přesunům některých setkání na jiné dny. A tak vyvstává otázka, máme ještě, po
všech těch omezeních a opatřeních, dostatek sil?
Hospodin dává svému lidu sílu. (Ž 29,11a)

NEDĚLE
BOHOSLUŽBY
Začátkem roku měl farář Ondřej Macek a farářka Iva Květonová cyklus kázání z evangelia podle Lukášova sepsání a to až do Letnic (zpočátku on-line, později naživo). Velikonoční pašije, Sedm slov z kříže,
byly předtočeny v kostele a mohli jsme je zhlédnout na youtube. O
prázdninách to byla kniha Genesis, kterou své působení v Nosislavi
Ondřej zakončil.
„Normálních“ nedělních a svátečních bohoslužeb se konalo 46 za průměrné účasti 62. Vysluhována byla desetkrát večeře Páně a slavili
jsme ji pomocí kalíšků.
Kromě Ondřeje Macka a Ivy Květonové sloužili slovem a přípravou
bohoslužeb: Erika Petříčková, Marta Židková, Vlastimila Ryšavá, Ondřej Zikmund, Vladimír Svoboda, Marian Šusták, Roman Krišpín, Jaroslav Vítek, Pavel Kašpar, Vladimír Lukl, senior Jiří Gruber (výročí
sboru), Kateřina Rybáriková, Vladimír Zikmund, Pavla Michnová,
Vlasta Groll, Petr Matuška, Jiří Šimsa.
Sborová oznámení připravoval kurátor Vladimír Lukl ve spolupráci s
farářem sboru.
Dvě celocírkevní sbírky se nemohly konat, a tak staršovstvo rozhodlo
o zaslání průměrné částky za poslední roky s prosbou členům sboru
o dorovnání.
Na naše on-line bohoslužby se „vypravovali“ lidé z celé církve (doma
i v zahraničí) a někteří z nich přispívali do našich sbírek jednorázově i
trvalou částkou na sborový účet. Děkujeme.
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HUDEBNÍ DOPROVOD
Tradiční varhanní doprovod písní z Evangelického zpěvníku, který
stále tvoří základ hudební části bohoslužeb, se snažíme obohacovat o
další hudební prvky. Kromě varhaníků Hany Gottfriedové, Víta Bébara, Lenky Dobrovolné, Marty Židkové a Ondřeje Židka se tak na doprovodu podíleli kytaristé Jiří Svoboda a Vlasta Ryšavá, dětská dechová kapela pod vedením Jiřího Svobody a mládež s frontmanem
Ondřejem Ryšavým. Tato hudební tělesa většinou doprovázela písně
z mládežnického zpěvníku Svítá. Máme radost z toho, že s rostoucími
hudebními schopnostmi mladých hudebníků se úroveň těchto doprovodů zvyšuje. Obohacením je rovněž zastoupení v našem prostředí doposud méně obvyklých nástrojů jako je kachon, saxofon, ukulele a klávesy se zvukem Hammond organ. Děkujeme všem, kteří se
na hudební stránce bohoslužeb podílejí a těšíme se, že ji budeme
rozvíjet i v následujícím roce. Uvedení nového evangelického
zpěvníku bude pro všechny velkou výzvou.
BOHOSLUŽBY PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)
Na začátku roku 2021 nebylo možné se osobně setkávat. Takže ani
děti neměly svou nedělku. Jakmile to bylo možné, probíraly se svými
učiteli téma Církevního roku. Po prázdninách náš sbor přešel do režimu administrování. Učitelé nedělky spolu s administrátorkou Radkou
Včelnou se domluvili na postupování podle katechetické předlohy
„Zástup stále přichází“ o osobnostech z Bible. Dětem se věnovali:
Alžběta
Macková,
Gabriela
Březinová,
Radka
Raflová, Miloš Dobrovolný, Vlastimila Ryšavá, Filip Ryšavý, Ilona
Chrastilová, Bohdan Chrastil, Jan Ryšavý, Hana Samsonová, Karolína
Květonová, Zuzana Vítková, Barbora Židková.
KAZATELSKÁ STANICE PŘIBICE A PRÁCE V DIASPOŘE
Tak jako vše, i bohoslužby v kazatelské stanici ovlivnila pandemie.
Na počátku roku jsme se nemohli vůbec scházet, po obnovení situace
jsme se v Přibicích scházeli jednou za dva týdny.
Přes prázdniny jednou za měsíc.
V září jsme si připomněli padesáté výročí postavení modlitebny. Bylo
trochu historie, vzpomínky, rozhovory i malé občerstvení.
Svážíme i sestry a bratry z Přísnotic a Žabčic, někdy se bohoslužeb
zúčastní i z Pohořelic a okolí.
Přibližný počet je 8 až 10 účastníků.
V zimních měsících ( od listopadu) nabízíme dovoz do Nosislavi.

5

Snažíme se být ve spojení alespoň telefonicky, popř. osobní návštěvy.

ÚTERÝ
BIBLICKÉ HODINY PRO DĚTI
Biblické hodiny pro děti se konají mimo prázdniny každý týden
v úterý. Od září je z organizačních důvodů jen jedna skupina, která
se schází v podkroví Husova domu s účastí dvanáct až čtrnáct dětí.
Do skupiny nosislavských dětí k nám dojíždí ještě děti z Hustopečí,
Unkovic a Židlochovic. Probírají se příběhy o Ježíši ze Starého i Nového zákona např. příchod Mesiáše, narození, křest, Ježíšova podobenství, ukřižování. Na přípravě se podílí administrátorka Radka Včelná,
Hana Samsonová a zpěv s kytarou má na starosti Radka Raflová.
Děti se podílely také na přípravě bohoslužeb, kde představily dívku
Shimu Tudu z Bangladéše, které sbor přispívá na vzdělání
prostřednictvím projektu Adopce na dálku. Také spolu s mládeží připravily vánoční zvěst na bohoslužby čtvrté adventní neděle se
čtením biblických textů a jejich ztvárněním pomocí pantomimy pod
vedením Marty Židkové. Pomáhaly s přípravou výrobků na jarmark a
pro osamělé členy sboru vyrobily vánoční přání. Většina dětí se objevuje na pravidelných nedělních bohoslužbách, účastní se letních
církevních táborů a společných výletů. I když je někdy těžké je zaujmout, myslím, že chodí rády.
PŘÍPRAVA KE KONFIRMACI
V červnu jsme slavili bohoslužby se křtem a konfirmací. Pokřtěný a
konfirmovaný byl Prokop Židek a Matěj Tesař a konfirmováni Vilémina Květonová a Hynek Svoboda. A také se tradičně podíleli na výrobě konfirmačního vína, které bylo použito při večeři Páně, a o které
se celý rok pečlivě staral Pavel Samson.
Od září se začaly připravovat ke konfirmaci Dorota Svobodová a Klára Samsonová. Přípravy probíhají společně s židenickými konfirmandy jednou za čtrnáct dní. Začátkem října trávili společně víkend s
přespáním v Husově domě a v sobotu sbírali hrozny pro konfirmační
víno.
STARŠOVSTVO
V roce 2021 se uskutečnilo deset řádných schůzí staršovstva (do
dubna virtuálně přes ZOOM) a tři mimořádné schůze (jedna také
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přes ZOOM). Schůzí se účastnili i náhradníci a do prázdnin i pastorační pracovnice Iva Květonová.
Staršovstvo delegovalo své zástupce na seniorátní zasedání Jeronymovy jednoty (Jiřího Svobodu a Luboše Samsona), Jiří Svoboda se
zúčastnil i celocírkevního zasedání. Na Konvent byli vysláni Vladimír
Lukl, Vladimír Svoboda a Jiří Svoboda. Konvent byl naživo, ale hlasování bylo pomocí aplikace „Irbissystem“.
Z důvodu covidu se nemohlo uskutečnit v řádném termínu Výroční
sborové shromáždění. Na místo toho staršovstvo uspořádalo on-line
besedu. Po uvolnění restrikcí svolalo staršovstvo toto shromáždění až
na konci srpna, které mimo jiné povolalo výpomocnou kazatelku
Pavlu Michnovou.
Na mimořádné schůzi se staršovstvo a administrátorka Radmila
Včelná dohodli na spolupráci. A na první zářijové schůzi byla zvolena
předsedkyní staršovstva.
Během schůzí se presbyteři a presbyterky věnovali programu ve sboru, běžnému i mimořádnému provozu sboru, financím, stavebním akcím, jako byla oprava oken v kostele, plánování a realizace opravy
fary a běžná údržba sborových budov. K opravě fary vydalo staršovstvo informační leták.
Hovořilo o spojování sborů z Nikolčic a Hustopečí, jednání je závislé
na obsazení našeho sboru kazatelem či kazatelkou. Došlo také na
administrativní zrušení kazatelské stanice v Přísnoticích.
Rozloučilo se s kazatelem Ondřejem Mackem a jeho rodinou a pastorační pracovnicí Ivou Květonovou a poděkovalo za jejich službu. Hledá jejich nástupce či nástupkyni. Osloveno bylo více než dvacet farářů či farářek, zatím bez nadějného výsledku.

STŘEDA
MLÁDEŽ
Můžeme mít radost, že mladých lidí máme ve sboru dost. Vídáme je
pravidelně na bohoslužbách, někteří z nich vedou nedělní školu, docházejí jako dobrovolníci do Chráněného bydlení, dělají vedoucí na
dětském táboře, účastní se seniorátních akcí pro mládež. Scházení
v týdnu však mnoha z nich časově nevychází kvůli přípravě do školy
nebo dalším aktivitám. Do června se mládež scházela spolu s farářem Ondřejem Mackem a pastorační pracovnicí Ivou Květonovou.
Po mládeži následovala někdy promítání filmu, noční procházka nebo
povídání v hospodě. Občas se skupinka mládeže vydala do sboru
Brno II nebo na YESle v Betlémském kostele. Od podzimu se mládež
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scházela spolu s administrátorkou Radmilou Včelnou jednou za
čtrnáct dní – setkání se konala střídavě v Nosislavi a v Židenicích.
I když kvůli covidu a absenci trvalého faráře nemáme jako mládež
moc dobré vyhlídky na nějakou aktivitu, stále se pravidelně potkáváme a to dokonce ve větším počtu než předešlý rok. Nějaké mládežnické výlety bohužel nevyšly, ale na Sjezd (nejen) evangelické
mládeže jsme jeli skoro všichni a na Školce v Rovečném jsme se sešli v trojciferném počtu z celého brněnského seniorátu.

ČTVRTEK
BIBLICKÁ HODINA
Biblická hodina byla na YouTube kanále, byly to spíše biblické půlhodiny. Ondřej Macek pokračoval s výkladem prvního listu apoštola
Pavla Tesalonickým.
Od poloviny března jsme mohli sledovat velikonoční příběhy podle
evangelisty Jana. Výklad nám přiblížil Mgr. Jan Roskovec, Ph.D. z
Evangelické teologické fakulty. Moderoval a otázky pokládal Ondřej
Macek. Každý týden byly tři díly. Přínosem nám mohly být besedy s
hosty: doc. Tomáš Novotný hovořil o židovském svátku Pesach, Mgr.
Marek „Orko“ Vácha o Georgu Mendelovi, prof. Martin C. Putna o
modlitbě podle Karla Čapka, prof. Martin Hošek o evangeliu podle
Foglara. Velikonoční příběhy i besedy byly on-line. Besedy sledovala
nejen evangelická, ale i širší veřejnost.
V červnu byl biblický program na dvoře Husova domu. Hezké bylo
setkání s bratrem farářem Ctiradem Novákem, kterému jsme popřáli
k jeho devadesátým narozeninám. Byl dort a malé občerstvení.
Od září se přesunuly biblické hodiny do Chráněného bydlení z důvodu
rekonstrukce fary a na úterý, kdy je přítomna farářka. Výklad vybraných Žalmů nám přiblížila farářka Radmila Včelná a vikářka Vlasta
Groll.

PÁTEK
DECHOVÁ KAPELA
Tak jako všechny složky sborového života i trubače omezila pandemie, tedy konání zkoušek. Ty začaly až v dubnu a od té doby, až na
dovolenkový čas, pokračovaly po celý rok ve čtrnáctidenním cyklu.
Zkoušeli jsme zpěvníkové písně i skladby různého žánru. Zúčastnili
jsme se slavnosti konfirmace, loučení s farářem a pastorační pra-
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covnicí a při bohoslužbách s připomínkou 240. výročí sboru. Na
zkouškách jsme volili různé varianty týkající se předehry či mezihry,
v nejistých pasážích nám ochotně a odborně poradil Vít Bébar.
Prioritou pro kapelu je doprovod při pohřebním rozloučení, bylo tomu
i v roce 2021.
Vánoční čas nám všem přál a tak jsme mohli zahájit Štědrovečerní
bohoslužbu písní „Aj čas vzácný přišel“ a po roční odmlce jsme se vydali do ulic a občanům jsme hráli vánoční písně a koledy a moc nás
potěšilo, když lidé zpívali.
Vladimír je členem Evangelických pozounových sborů „Consonare“ a
zúčastňuje se jejich pravidelných setkání, odkud přiváží nové impulsy.

OSTATNÍ
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ (CHBN)
V lednu a únoru faráři Ondřej Macek a Iva Květonová navštěvovali
klientky chráněného bydlení individuálně, kvůli covid. situaci. Od
března opět probíhala pravidelná páteční setkání. Na jaře proběhla
společná večeře ve stylu rakletpárty, klientky poznaly a ochutnaly
něco nového. V létě o prázdninách bylo grilování se členy sboru. Zpívalo se a na harmoniku nám opět hrál pan Krišpín z Velkých Němčic.
A naposledy klobásky opékal farář Ondřej. Klientky se zapojily do příměstského tábora a celý týden sledovaly hemžení dětí v Husově
domě. V létě jsme se rozloučili s našimi dosavadními faráři Ivou a
Ondřejem a popřáli jim Boží provázení na novém působišti. Od září
nás administruje Radmila Včelná a s jejím příchodem se setkání nad
biblí změnilo na úterní odpoledne, kam jsou zváni i členové sboru v
rámci biblických hodin. Na konci roku proběhlo vánoční posezení s
farářkou i vikářkou Vlastou Groll. A jsme velmi vděčni, že naše klientky pravidelně navštěvují tři dobrovolnice z mládeže ze sboru.
EKUMENA
Z důvodů covidových opatření se lednové shromáždění nekonalo. Na
Velikonoce připravily obě farnosti křížovou cestu v přírodě s patnácti
zastaveními, kde u každého byl krátký text k zamyšlení, podnět k
meditaci a modlitbě, příběh pro děti a úkol. Tradičně na konci
prázdnin bylo posezení u táboráku na katolické faře.
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VODA
Na konci července připravil Jiří Květon dobrodružnou plavbu po řece
Dyji. Byla po dva dny, pro některé to bylo poprvé a počáteční
nadšení vystřídal strach při sjíždění jezů, ale užili si to nejen zkušení
vodáci, ale i děti. A hlavně, všichni se vrátili bez újmy na zdraví.
TÁBOR V PUSTÉ RYBNÉ
Konal se začátkem srpna. Program pro nosislavské a krounské děti
připravili Ondřej a Iva spolu s vedoucími. Soutěžilo pět týmů na
téma „Putování s Josefem“. K táboru samozřejmě patří rozcvičky, hry
denní i noční, zpívání a odpočinek. Někdy to bylo náročné, zvláště
když sluníčka bylo poskrovnu a pršelo, ale za to víc chutnalo v táborové kuchyni.
PARTNERSKÉ SBORY
S našimi partnerskými sbory jsme
„díky“ pandemii jen v písemném
(sbor v Hasseltu), na Slovensku
mecku (sbor v Gubenu). Situace
Hasseltu.

byli v roce 2021 už druhým rokem
styku. Přátele máme v Nizozemí
(maďarský sbor v Réci) a v Něje asi kvůli covidu nejsložitější v

SPOLUPRÁCE
Náš sbor dlouhodobě spolupracuje s brněnským střediskem Diakonie
ČCE, zvláště s Chráněným bydlením v Nosislavi.
V našich prostorech se schází Mateřské centrum Nosislávek YMCA
Brno a skauti (pátek); podle svých možností nám pravidelně přispívají na energie. S oběma subjekty se snažíme nějak prolínat, potkávat a organizovat společné programy. Skauti nám například na
štědrovečerní bohoslužby dovezli betlémské světlo. YMCA mimo jiné
zorganizovala odpoledne s pohádkou pro děti „Vlaštovky“ a příměstský tábor pro tří až sedmileté děti v Husově domě.
MIMOŘÁDNÉ AKCE
Prostřednictvím humanitární organizace Adra podporujeme ve studiu
Shimu Tudu z Bangladéše. Komunikaci zajišťuje Vladimír Lukl.
28. května byl náš kostel otevřen v rámci akce Noc kostelů. Škoda,
že katolická farnost se nezapojila. Byla pohádka pro děti, koncert v
podání sdružení hudebníků Castelo in Aria. Bylo možné navštívit věž,
občerstvit se. Celou akci orámovaly impulsy Ivy Květonové a Ondřeje
Macka. Výtěžek putoval do Diakonie ČCE – středisku v Brně.
Koncem srpna proběhla sbírka šatstva a jiných potřebných věcí pro
Diakonii Broumov, kterou zajišťovala Jitka Brchaňová.
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OTEVŘENÝ KOSTEL
I v roce 2021 jsme si netroufli pořádat Adventní jarmark v Husově
domě a znovu se nám osvědčil kostel. Byl přístupný kolemjdoucím
každou adventní neděli v odpoledních hodinách. Návštěvníci si mohli
prohlédnout fotogalerii ze života sboru, opravy oken a výročí sboru.
Někteří přišli jen tak a poseděli v lavicích, jiní si mohli koupit nabízené výrobky či výpěstky. Výtěžek z první neděle byl určen na
opravu varhan v kostele a byl ve výši 22.590 korun a z ostatních adventních nedělí byl na podporu obcím na Hodonísku a Břeclavsku zasaženým tornádem. A na tentýž účel byla sbírka ze Štědrovečerního
ztišení. Dohromady to bylo 27.327 korun. Děkujeme.
SBOROVÉ LISTY, PŘENOS BOHOSLUZEB, SBOR NA
SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
Sborové listy vyšly v roce 2021 třikrát. Velikonoční ještě s redakční
radou Lenka Dobrovolná, Ondřej Macek, Iva Květonová a Vladimír
Svoboda. Podzimní a vánoční list pak připravuje, zajišťuje tisk a
chystá k rozdávání obměněná redakční rada: Lenka Dobrovolná, Vladimír Lukl a Vladimír Svoboda. Pomocí jí jsou četní dopisovatelé, šiřitelé a čtenáři. List dodáváme na všechny adresy ve sboru, ulehčením
je, když jej můžeme zaslat elektronicky anebo jen odkázat na zveřejněnou verzi na sborovém webu.
Všechny bohoslužby živě přenášíme a pak je lze shlédnout ze záznamu ještě po celý měsíc, než jej uchováváme jen v archivu. Sbor má
od podzimu 2021 v nové verzi webové stránky (péčí O. Židka), k
přenosu videí používá svou stránku na You Tube (spravuje V. Svoboda) a je na sociální síti Facebook (spravuje R. Raflová). Děkujeme za
všechny podněty, příspěvky a kritiku.
PODÍL SBORU NA ŽIVOTĚ CÍRKVE A SENIORÁTU
Sbor je součástí ČCE, na jejímž životě se podílí nejvíce ve svém
(Brněnském) seniorátu. Poslanci konventu v lednu 2021 byli na 2.
zasedání 42. konventu (uskutečnil se on-line na internetu) Ondřej
Macek, Vladimír Lukl a Vladimír Svoboda. V listopadu (3. zasedání
opět „na živo“) pak Vladimír Lukl, Vladimír Svoboda a Jiří Svoboda.
V seniorátu pracují z našeho sboru tito členové:
Lenka Svobodová je ředitelkou Diakonie ČCE, střediska Brno, také je
členkou seniorátního PO pro diakonii. Marta Židková je školní kaplankou a učitelkou Evangelické akademie (na obou jejích školách),
dále je členkou celocírkevního odboru mládeže a spolupracující
duchovní Domácího hospice Brno. Iva Květonová je členkou seniorát-
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ního výboru a seniorátní farářkou pro mládež, Vladimír Svoboda je 1.
náhradníkem seniorátního výboru, 1. náhradníkem na synod z řad
laiků a předsedou komise pro vzdělávání výpomocných kazatelů. Jiří
Svoboda je 1. náhradníkem předsednictva seniorátní Jeronymovy
jednoty a poslancem seniorátního shromáždění. Jeho náhradníkem je
Luboš Samson.
V PO pro práci s mládeží je členem Ondřej Ryšavý a náhradníkem
Ilona Chrastilová. V dozorčí radě střediska Diakonie ČCE v Brně zasedali v r. 2021 za Nosislav: Milena Luklová a Radka Jersonová.
V Radě školské právnické osoby Evangelické akademie (pro obě školy) je dlouholetou členkou Olga Židková. Ve školské radě Střední
zdravotnické školy EA zasedají Lenka Svobodová a Jaroslava Ryšavá.
Zaměstnancem Diakonie v Chráněném bydlení Nosislav je Vlastimila
Ryšavá. Školníkem a údržbářem ZŠ Filipka je Luboš Samson.
Iva Květonová je členkou Komise pro vikariát a jáhenskou praxi.

HOSPODAŘENÍ
Naše hospodaření v roce 2021 skončilo v plusu s výsledkem 46.471
Kč, a to navzdory tomu, že již začaly velké náklady související
s opravou fary. V nákladech však není zahrnuta investice do oken
v kostele, protože je zaúčtována na majetkový účet. Doufáme, že v
roce 2022 od MAS Podbrněnsko zpětně obdržíme slíbenou dotaci na
tuto investici.
Kromě vlastních nákladů jsme vybrali a odeslali 33 tisíc korun do
celocírkevních sbírek, 41 tisíc na Jeronymovu jednotu, 80 tisíc Diakonii na pomoc po tornádu a 24 tisíc do dalších sbírek.
Ve výnosech je velmi povzbuzující zejména rostoucí salár – oproti
předchozímu roku se vybralo o téměř 87 tisíc korun více. Máme
z toho radost, protože salár by měl být pravidelný příspěvek členů
sboru, se kterým můžeme stále počítat. Další výraznou složkou výnosů jsou účelové dary určené na probíhající stavební akce. Naopak
výše sbírek poněkud stagnuje kvůli nekonání bohoslužeb v době
lock-down. Přesto mnoho z Vás na nedělní sbírky myslí a posílá
sbírky převodem na účet.
Podporu jsme dostali 38 tisíc z církevních grantů (na dokončení
projektu Rosteme s Komenským a na vydání knihy modliteb) a 49 tisíc od Městyse Nosislav na rozetu u varhan v kostele.
Děkujeme všem dárcům a přispěvatelům, vážíme si každého daru.
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náklady
Spotřební a kancel. materiál, zboží (nákup nových
zpěvníků, EK, NKD, předplatné círk. tisku, tisk sborových listů, kanc. potřeby...)
Spotřeba energie
Běžná údržba (oprava fary)
Cestovné
Prezentace – dary křesť. služby a sbor. pohošt.
Telekomunikace
Spotřeba ostatních služeb (sazba, ilustrace, grafické
práce, hudební dílna, divadlo, přednáška)
Mzdové náklady vč. pojištění (DPP-příprava knihy
modliteb)
Daně a poplatky
Poskytnuté dary (seniorátní fond pomoci, adopce, Diakonie Broumov, vydání knihy modliteb)
Odvod repartic seniorátních
Odvod repartic celocírkevních
Odvod do personálního fondu
Odvod do PF administrátora
Odvod za pastoračního pracovníka
Ostatní náklady (pojistné)
Daň z příjmu
náklady celkem
příjmy
Sborové sbírky
Dary účelové
Dary tuzemské neúčelové
Salár
Příjmy z hospodářské činnosti (nájemné, prodej EZ,
knih a časopisů)
Ostatní sborové příjmy (úroky)
Tržby z prodeje majetku (dividendy)
Přijaté příspěvky (církevní granty)
Provozní dotace (Městys Nosislav)
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek
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196
72
645
17
2
6

414
330
871
808
104
485

45 191
26 816
548
49
18
58
159
15
56
7

700
180
510
056
000
589
145
64
1 377 811

143
463
146
468

349
770
300
508

100 678
7 580
6 630
38 467
49 000
1 424 282
46 471

K 31. prosinci 2021 sbor neměl žádné neuhrazené závazky, dluhy ani
půjčky.

SPRÁVA SBOROVÝCH BUDOV
Činnost hospodářů sboru zastávají čtyři presbyteři – Roman Krišpín,
Luboš Samson, Lubomír Hainz a Jiří Svoboda.
FARA
Od počátku roku 2021 jsme se s hospodáři často scházeli a plánovali
generální opravu fary – rozsah prací, výběr realizačních firem, sestavení rozpočtu (celkem 1,8 mil. Kč – bez započtení inflace), zajišťování finančních zdrojů, brigádnické zapojení členů sboru. Staršovstvo na jaře vydalo a do všech domácností rozneslo informační leták
o akci. Podali jsme žádost o dar u Jeronýmovy jednoty, která byla
v září podpořena v částce 445 tis. Kč. Z církevních grantů (DaRP)
jsme obdrželi 262 tis. Kč. Členové sboru mezi sebou shromáždili do
konce roku 411 tis. Kč. Rozhodli jsme se udělat co nejvíce neodborných prací brigádnicky. 15. září 2021 byla první brigáda. Do 8.
prosince 2021 proběhlo 27 brigád – téměř každé pondělí a středu od
17 do 20 hodin. Bylo odpracováno na 800 brigádnických hodin, 27
členů sboru přišlo aspoň jednou, mnozí byli mockrát. Stěhování vybavení, archívu, vybourání koupelen a wc, demontáž podlah v přízemí (113 m2) a vyvezení 50 cm suti pro odvětrávací a zateplovací
konstrukce podlah. Škrabání mnoha vrstev malby v celé budově
(800m2) byla nepříjemná a zdlouhavá práce. Již v průběhu podzimu
byly provedeny nové rozvody elektřiny a nakoupena velká část
stavebního a instalačního materiálu a také vybavení koupelen kvůli
neustálému zvyšování cen. V lednu 2022 nastoupila stavební a instalatérská firma.
KOSTEL
Od května do října 2021 proběhla výměna všech skleněných výplní
včetně vitráží a rozety. Akci provedl dodavatelsky pan Vilém Kalod.
Práce proběhly s rozpočtem celkových 479,7 tis. Kč, z toho městys
Nosislav přispěl částkou 49 tis. Kč, MAS Podbrněnsko přislíbila podpořit naši žádost částkou 320 tis. Kč, spoluúčast sboru formou darů
členů činila 110,7 tis. Kč.
VARHANY
Během roku 2021 jsme v rámci staršovstva začali s přípravou generální opravy varhan, chystali podklady, komunikovali s úřady a oslovenou zhotovitelskou firmou, plánovali finanční pokrytí – hodláme
použít zejména mimosborové zdroje. Staršovstvo vyhlásilo na opravu
varhan dlouhodobou účelovou sbírku. Rozsah opravy bude záviset na
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financích, které se podaří shromáždit, je možné, že tato akce bude
rozdělena do dvou etap. Cílem je obnovit do značné míry původní
kvalitu a stavbu nástroje zhotoveného po roce 1875 z uherskohradišťské dílny Josefa Haukeho. Nástroj vyčistit, naladit, seřídit, ošetřit,
vyměnit nepůvodní a dožilé díly, dostavět nedochované části. Cílem
je také obnovení spolehlivosti nástroje, varhaníci naráží na časté a
nečekané problémy při jeho používání.
Provozování našich sborových budov vyžadovalo po celý rok 2021
také pravidelnou údržbu, opravy, revize, úklid.
Moc děkujeme všem, kteří se jakkoli zapojili. Hospodářské práce
v našem sboru provádíme týmově. Nevisí tedy na jednotlivci, ani na
několika jedincích, ani jen na staršovstvu, nýbrž zapojuje se mnoho
z vás, členů sboru ať už pracovně nebo finančně, pravidelně nebo
nárazově. Jen s touto skvělou podporou si můžeme dovolit rozjet a
úspěšně dovést do konce i větší akce. Daří se nám výdaje na projekty pokrývat z vlastních, církevních i veřejných (státních) zdrojů. Děkujeme také Bohu, že je s námi a že nikdo neutrpěl žádný úraz.

ZAMĚSTNANCI
Administrace
Od 1. září začala sbor administrovat farářka Radmila Včelná z BrnaŽidenic. Kromě povinností, které se týkají správy sboru, koná administrátorka v Nosislavi jednou měsíčně bohoslužby, střídavě
s dobrovolníky ve sboru učí náboženství, vede konfirmační přípravu a
účastní se setkání mládeže. Podle možností koná také pastorační návštěvy a v případě potřeby je dosažitelná telefonem nebo
prostřednictvím e-mailu. Doba, kdy je sbor administrovaný, je
mnohem náročnější pro kurátora a další presbytery i dobrovolníky,
kteří tak na sebe vzali mnohem víc úkolů. Benefitem je například to,
že mládež se schází jednou společně s mládeží z Židenic a společně
probíhá také konfirmační příprava, takže dvě nosislavské konfirmandky nejsou osamoceny.

ZÁVĚREM
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme za pravidelné i nepravidelné služby ve sboru. Rádi bychom
zde zmínili alespoň některé z těch nejpravidelnějších. A omlouváme
se za opomenutí, nejsou úmyslná.
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Děkujeme varhaníkům (Hana Gottfriedová, Marta a Ondřej Židkovi,
Lenka Dobrovolná, Vít Bébar); děkujeme učitelům nedělní školy
(Gabriela Březinová, Radka Raflová, Miloš Dobrovolný, Vlastimila
Ryšavá, Filip Ryšavý, Ilona Chrastilová, Jenda Ryšavý, Hana
Samsonová, Karolína Květonová, Zuzka Vítková, Barbora Židková,
Bohdan Chrastil); děkujeme službě (presbyteři a Jan Brchaň,
Vladimír Vrbas, Bohdan Chrastil, Jaroslav Koláček, Pavel Samson);
děkujeme zvukařům (Ondřej, Filip, Samuel, Čestmír Ryšavých);
děkujeme za distribuci církevních časopisů Hance Samsonové;
děkujeme účetnímu Jiřímu Květonovi, pokladní Lence Svobodové a
Čestmíru Ryšavému; děkujeme za úklid Husova domu, kostela, fary:
Mileně Luklové, Marii Bartuškové st., Anně Samsonové, Janě
Krišpínové, Vlastimile Ryšavé, Alžbětě Mackové, Josefovi, Karolíně a
Ivě Květonovým; děkujeme hospodářům za starost o naše budovy
(Roman Krišpín, Luboš Samson, Jiří Svoboda, Lubomír Hainz);
děkujeme Haně Gottfriedové, Martě Židkové, Vítu Bébarovi, Jiřímu
Svobodovi, Radce Raflové, za nácvik písní a všem příležitostným
zpěvákům; děkujeme dětské hudební skupině; děkujeme také
redakci sborových listů (Lenka Dobrovolná, Vladimír Svoboda);
děkujeme všem, kteří pomáhají chystat všemožná občerstvení a
kávu po bohoslužbách a za jejich koordinaci a táhnutí Lubomíru
Hainzovi; děkujeme těm, kteří pomáhají chystat setkání v diaspoře
(Hana Gottfriedová, Pavel Hnilica); děkujeme hráčům naší dechové
kapely (Vladimír Lukl, Jan Lukl, Tomáš Lukl, Ondřej Svoboda, Jan
Brchaň, Filip Ryšavý); děkujeme Jitce Brchaňové za koordinaci sbírky
pro Diakonii Broumov; děkujeme Lence Dobrovolné a Květonovým za
pomoc s knížkami Zastav se; děkujeme za přípravu tábora Filipu,
Ondrovi a Jendovi Ryšavým, Ivě Květonové, Barboře Zichové, Zuzce
Vítkové, Barboře Židkové, Karolíně Květonové.
Děkujeme všem, kteří sboru pomáhají žít (svými silami, modlitbami,
radami, kázáními, nápady, finančními příspěvky). Děkujeme Pánu
Bohu!
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sborový výlet

oprava oken – kontrolní den

nábožko v Husově domě
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loučení

oprava fary

výročí sboru
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50. výročí modlitebny
v Přibicích

sběr hroznů
pro konfirmační víno

Výroční zpráva FS ČCE v Nosislavi za rok 2021 Masarykova 156, 691
64
Nosislav.
Internet
http://nosislav.evangnet.cz;
https://www.facebook.com/EvangelickacirkevvNosislavi/;
číslo
bankovního účtu 2900034096/2010; IČ 48452831; administátorka
Radmila Včelná (mobil 732819626, e-mail vcelnar@gmail.com;
kurátor
Vladimír
Lukl
(mobil721866861,
e-mail
vladimir.lukl@post.cz). Zprávu sestavilo, 1. února 2022 schválilo a
podává staršovstvo sboru.
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