
Zpráva o náboženské a vzdělávací činnosti v r. 2016  

Pro výroční shromáždění náboženské obce Brno-Tuřany v neděli 26. 2. 2017 

Milí přátelé,  

přijměte prosím zprávu o životě naší náboženské obce v uplynulém roce. Každou neděli jsme 

se scházeli k bohoslužbám v Husově sboru; jedenkrát za měsíc se konají bohoslužby pro rodiny 

s dětmi. Každou 1. a 3. neděli v měsíci jsou bohoslužby ve Sborovém domě ve Šlapanicích, kde 

bohoslužby připravuje sestra farářka Ludmila Štěpánková, která též hraje na harmonium. Bratr doc. 

Václav Štěpánek konal s bratrem Prof. Liborem Musilem lektorskou službu při pobožnosti na Velký 

pátek. 1. listopadu byla pobožnost se vzpomínkou na zesnulé v Tuřanech a o den později ve 

Šlapanicích. Biblické hodiny jsou každý pátek odpoledne v Domově pro slabozraké v Chrlicích.  

Pravidelně zasíláme pastorační dopisy k Velikonocům, dušičkám a Vánocům a blahopřání ke 

„kulatým“ narozeninám. Děkuji vám za spolupráci v této věci. Konala jsem pastorační návštěvy a 

rozhovory na faře, v domácnostech a domovech pro seniory v Tuřanech, v Chrlicích, v Sokolnicích, 

Maloměřicích a na Lesné.  

V úterý 5. 1. se konal Tříkrálový koncert, při němž účinkovali manželé Jiří a Ivona Jahodovi. 

Hudební večer se konal 11.10., účinkoval p. Karel Plocek. Zúčastnili jsme se Noci kostelů 10. 6., a to 

hudebním vystoupením ZŠ Měšťanská, soutěžní hrou Kupec perel pro děti, komentovanou 

prohlídkou Husova sboru a meditací. Nabízeli jsme i malé občerstvení. Razítko do poutnického pasu 

a letáček s informacemi o obrazu Světlo pravdy rozdával br. Ing. Luděk Prášil. Náš sbor ten večer 

navštívilo asi 100 lidí. Veřejnost jsme informovali v Tuřanském zpravodaji. 

Pro děti byly určeny výtvarně-hudební dílničky na Zelený čtvrtek o Velikonocích a na Štědrý 

den o Vánocích. Pohostinnosti našeho Husova sboru využila i ZŠ Měšťanská a HŠ Yamaha pro svou 

vánoční besídku 20. 12.  

Při sbírkách v kostele jsme pamatovali na své vlastní potřeby a přispěli jsme na vzdělávací 

aktivity v naší církvi. 

 O životě naší farnosti jsou občané informováni ve vývěskách v Tuřanech a ve Šlapanicích a 

na webu www.ccshturany.cz. Zajímavé zprávy, kázání, modlitby a hry pro děti najdete na stránkách 

a facebooku brněnské diecéze: www.ccshbrno.cz a www.facebook.com/husitebrno . Jsou též 

uveřejňovány články a informace o našich akcích v Českém zápase a na církevních webových 

stránkách www.ccsh.cz.  

Nyní několik slov o shromážděních, které pořádala diecéze. 5. 3. bylo vikariátní shromáždění, 

kde byly promítnuty dva díly z televizního pořadu Prolínání světů. Z diecézních akcí bych zmínila 

Jarní kuropění – setkání malých zpěváčků 13. - 14.5. v Prostějově, Setkání  rodin 6.- 8.5. a 4. – 6.11. 

a setkání mládeže 7. – 9.10. v Brně na Lipové. Mládeži bylo určeno duchovní cvičení 18. – 20. 3. 

s bratrem biskupem Dovalou, všem pak duchovní cvičení 7. – 9. 3., 11. – 15. 7. a 21. – 23. 11. 

s bratrem biskupem Šanderou. Také prázdniny byly naplněny různými duchovními aktivitami. Děti 

prožily např. pěkný týden ve Skavsku u Morkovic se sestrou Ivanou Krejčí, v Přibyslavi s bratrem 

farářem Tichým a Ing. Michalem Hvězdou, v Jeseníku se sestrou farářkou Annou Štěpánkovou.  

Nyní něco o mé další činnosti.  Přednáším biblistiku na Kurzu základů teologie v Olomouci a 

v Brně. Jsem členkou liturgické komise Ústřední rady CČSH. Koordinuji vzdělávací programu 

„Společně po cestách víry“, v jehož rámci proběhla přednáška Mgr. Petera Tkáče o vývozu zbraní z 

ČR (20.2.). Jsem pověřena duchovní službou v Akademickém klubu Tábor. 

Naše náboženská obec čítá 125 členů. Do církve jsme přijali křtem Anežku Kirchnerovou. 

Z příspěvků od 76 členů, ze sbírek při bohoslužbách a z příspěvků na kolumbárium se zaplatily 

energie, administrativa, pojištění, noviny Český zápas, drobné tisky z BTM, které vkládáme do 

http://www.ccshbrno.cz/
http://www.facebook.com/husitebrno


dopisů, hasicí přístroje, dešťová voda, revize apod. Z dotací Městské části Tuřany a diecéze a z darů 

se opravily podlahy v bytě v Tuřanech a ve Šlapanicích, kde byly uzavřeny smlouvy s nájemníky 

Světluší Košíčkovou a Taťánou Žarčinskou.  

Děkuji všem spolupracovníkům za distribuci pastoračních dopisů, přípravu koncertu, Noci 

kostelů a pohoštění při nich. Děkuji Vám všem, bratři a sestry, kteří svou láskou a modlitbami nesete 

dílo Boží v místě, kde žijete. Jsem vděčná za to, že Boží láska je živá ve Vašich myslích, slovech i 

činech, které zná a dovede náležitě ocenit jen Bůh. Naše vděčnost se obrací k Pánu Bohu za jeho 

ochranu a pomoc. Na něho smíme spoléhat i v budoucnosti.  

 

V Brně 24. února 2017    Světluše Košíčková 


