
               Zpráva o náboženské a vzdělávací činnosti v r. 2020
Pro výroční shromáždění náboženské obce Brno-Tuřany v neděli 14.2.2021

Milí přátelé, 
přijměte prosím zprávu o životě naší náboženské obce v uplynulém roce. Každou neděli jsme se 
scházeli k bohoslužbám v Husově sboru. Vánoční bohoslužby doprovázala na klávesy a zpěvem pí. 
PaedDr. Božena Küfhaberová. Biblické hodiny byly každý pátek odpoledne v Domově pro slabozraké 
v Chrlicích a jedenkrát za 14 dní v úterý dopoledne v DD Naděje v Bohunicích. 
Pravidelně zasíláme pastorační dopisy k Velikonocům, dušičkám a Vánocům. Děkuji vám za 
spolupráci v této věci. Konala jsem pastorační návštěvy a rozhovory na faře, v domácnostech a 
domovech pro seniory v Tuřanech, Chrlicích, Sokolnicích a Bohunicích. 
Zúčastnili jsme se Noci kostelů 12.6., a to hudebním vystoupením HŠ Yamaha, soutěžní hrou pro děti 
a komentovanou prohlídkou Husova sboru. Nabízeli jsme i malé občerstvení. Razítko do poutnického 
pasu a letáček s informacemi o obrazu Světlo pravdy rozdávala pí. Jana Dopitová. Náš sbor ten večer 
navštívilo asi 80 lidí. Veřejnost jsme informovali v Tuřanském zpravodaji. 
Před Vánocemi byly dvě adventní pobožnosti. První se zúčstnil též Handicap Klub z Králova Pole pod 
vedením Ing. Leo Brücknera, při druhé vystoupily děti z Hudební školy Yamaha. 
Při sbírkách v kostele jsme pamatovali na své vlastní potřeby a přispěli jsme Biblické společnosti na 
překlad Bible a Projektu Šance na práci s mladými lidmi z ulice. 
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, na církevních webových stránkách
www.ccsh.cz a na Proglase. Mnohé náboženské obce vysílají bohoslužby přes you.tube, z naší diecéze 
např. Židenice, Maloměřice, Hodonín, Zlín.
Nyní něco o mé další činnosti. Přednáším biblistiku a věrouku na Kurzu základů teologie v Brně. Jsem 
členkou liturgické komise Ústřední rady CČSH. 
Naše náboženská obec čítá 85 členů. Z příspěvků od 41 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 dopisů, hasicí přístroje, dešťová voda, revize apod. Z dotace Městské části 
Tuřany ve výši 20.000,- Kč a z darů jsme nechali obnovit pamětní desku na Husově sboru. Nájemní 
smlouva se Světluší Košíčkovou byla prodloužena do 30.9.2021. Ve Šlapanicích je spodní byt je do 
30.6.2021 pronajat pí. Vlastě Všetečkové. Horní byt obývá rodina Tůmova.
Děkuji všem spolupracovníkům za distribuci pastoračních dopisů, přípravu Noci kostelů a výzdobu 
liturgického prostoru. Děkuji Vám všem, kteří svou láskou a modlitbami nesete dílo Boží v místě, kde 
žijete. 

V Brně Tuřanech 13. února 2021  Světluše Košíčková
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