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H a s ło  ro k u  -  H e s l o  ro k u
„I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę 

z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste.” Ezechiel 36,26

„A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho 
těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa.“ Ezechiel 36,26

Rok 2017 jest specjalnym rokiem. Jest to bowiem rok, w którym nie tylko wspólnota 
kościołów luterańskich, ale także cały świat, przypomina sobie 500. rocznicę reformacji.

Dla każdego z nas będzie ten rok na pewno czasem i okazją do tego, by uświa-
domić sobie to, jak olbrzymi wpływ miało to, można powiedzieć lokalne wydarzenie 
(a więc przybicie przez Marcina Lutra 95. tez przeciw odpustom papieskim na drzwi 
kościoła zamkowego w Wittenberdze), na dalszą historię świata. Reformacja wpłynęła 
bowiem nie tylko na życie religijne, ale pod wieloma względami oddziaływała również 
na świat nauki i kultury.  Myślę, że można śmiało powiedzieć, iż po 31. październiku 1517 
roku świat stał się diametralnie inny… Doszło do wielkiej zmiany, bo Marcin Luter ukazał 
światu Boga, którego znalazł w Piśmie Świętym - Boga łaski i miłosierdzia. Wskazał na to, 
że usprawiedliwieni i zbawieni jesteśmy nie ze względu na własne zasługi, ale dzięki 
łasce Bożej…

O zmianie mówi również tegoroczne hasło biblijne – słowa z księgi proroka Ezechie-
la. Mowa jest o zmianie (albo lepiej powiedziawszy „wymianie”) serca. Bóg pragnie  
bowiem każdemu człowiekowi darować NOWE SERCE…, albo inaczej powiedziane 
NOWE ŻYCIE…, życie, które miało by NOWY KIERUNEK i NOWY SENS…

Proč je to nové srdce pro člověka tolik potřebné…? Protože jen srdce, ve kterém 
je Boží duch, přináší požehnání, působí pokoj a dokáže ovlivňovat, v tom pozitivním  
smyslu slova, ostatní lidi. Pokusím se to ukázat na krátkém příběhu ze života světozná-
mého dirigenta Rafaela Kubelíka.

Při jedné generální zkoušce na večerní koncert České filharmonie došlo mezi ním 
a členy orchestru k roztržce. Hudebníci odmítli respektovat jeho pokyny. Šel se tedy 
projít k Vltavě a tam si vzpomněl na to, co mu jednou řekl jeho otec: Ve svém životě 
se nikdy nesmíš dát vést nenávistí, mrzutostí, nebo touhu po odplatě. Chceš-li něčeho 
dosáhnout, prokazuj lásku. O své pravdě můžeš druhé přesvědčit jen tehdy, budeš-li 
sám jiné milovat. Musíš se otevřít…, musíš otevřít svou duši, své srdce… Nemůžeš očeká-
vat, že tě druhý člověk pochopí, když kolem sebe vystavíš zeď…!

Tento člověk jinými slovy popsal, co „v nás“ a „s námi“ udělá to, když se otevře-
me působení Božího ducha… když dovolíme Bohu, aby odstranil z našeho těla srdce  
kamenné a dal nám srdce z masa… A já bych přál nám všem, abychom právě  
takovou Boží „re-formaci“ našeho srdce (tedy opětovné zformování k obrazu Božímu) 
ve svém životě přijali jako nezasloužený, ale přesto pro náš život nepostradatelný dar.

Boleslav Firla, pastor sboru
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R o k  re f o r m a c e
Asi si ani nedokážeme plně představit to, čím žili lidé ve středověku… Mnoho z toho, 

co prožívali, je nám dnes tak vzdálené….

Církev tehdy měla hlavní slovo. Kdo popíral její autoritu a neuznával její neomylnost, 
byl označovaný za kacíře, byl pronásledovaný, mučený a často i popravený… Jaká 
ale byla církev ve středověku? Na jedné straně od svých věřících vyžadovala dodržo-
vání deseti Božích přikázání, na straně druhé se jimi sama neřídila… Církevní předsta-
vitelé žili nemorálně, hnali se za bohatstvím, vládla korupce, nespravedlivost… Také to 
bylo období morových epidemií a různých nepokojů. Člověk se dennodenně potkával 
se smrtí. Otázka posmrtného života byla aktuální. Odpověď na ni přinášela církev. Pro-
blém s hříchem vyřešila prodáváním odpustků. Tento způsob se stal velkým byznysem.  
Byl natolik převrácený, že lidé nemuseli ani vyznávat, ani litovat svých hříchů, aby jim 
byly odpuštěny. Stačila koupě odpustků a vše bylo vyřešené. Takto se daly vykoupit 
dokonce i duše z očistce…  

V té době Dr. M. Luther horlivě hledal odpověď na otázku věčného života. Odpo-
věď, která by mu přinesla jistotu a pokoj. V té době studoval list Římanům a právě 
v něm našel odpověď. Pochopil a přijal to, že spasení je Boží dar, že „spravedlivý bude 
žít z víry“ (Řím. 1,17). Rozpor mezi svědomím vycházejícím ze studia Bible a učením círk-
ve jej vedl k tomu, že právě před svátkem zesnulých, dne 31. 10. 1517, přibil 95 výpově-
dí na dveře zámeckého kostela ve Wittenbergu (tyto dveře jsou zobrazeny na úvodní 
stránce). 95 výpovědí proto, že prodavači odpustků měli od biskupů 95 různých úprav. 
Chrám ve Wittenbergu proto, že byl zasvěcený „všem svatým – zesnulým“. Těmito vý-
povědmi vyzýval církev například ke zrušení prodeje odpustků, k návratu církve k pů-
vodní čistotě a jednoduchosti, k odebrání majetku církevním hodnostářům, zavedení 
přijímání Večeře Páně obojím způsobem, nebo k tomu, aby se kněží mohli ženit, aby 
se místo latiny na bohoslužbách používal jazyk, kterému lidé rozumí, nebo aby papež 
nebyl uznáván za hlavu církve…

Výpovědi se rychle šířily a vyvolaly velký ohlas. Církev jimi byla pobouřená. Vyzvala 
Luthera k tomu, aby své učení odvolal. To ale neudělal a v roce 1521 byl z katolické 
církve vyloučen. Hrozilo mu, že skončí upálený na hranici jako kazatel Jan Hus. Bůh jej 
však ochránil. Jeho myšlenky už nebylo možné potlačit a umlčet. Rychle se šířily nejen 
v Německu, ale i do celé Evropy. 

Podstatou reformace byl návrat k Božímu Slovu, napravení chyb a očištění církve. 
Hlavními reformačními zásadami byla hesla: Pramenem víry a pravidlem života je Slovo 
Boží a Ospravedlnění hříšníka se děje vírou z Boží milosti v Kristu Ježíši.

Uvědomila jsem si, že uvažování o reformaci neznamená jen vzpomínat na historické 
události. Reformace je vlastně proces, který se každý den odehrává v životě člověka 
a společnosti. Je potřebné uvědomovat si nesprávné směřování, chyby a omyly a usi-
lovat o navrácení k té správné cestě…. Reformace v životě křesťana a církvi znamená 
každodenní návrat k Božímu slovu, neustálou konfrontaci svého života s Božími přikázá-
ními a každodenní snahu o obnovu.

Renáta Firlová
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H o s p o d a ře n í  s b o r u

Závěrem letošního roku bychom vám chtěli co nejsrdečněji poděkovat za vaši štěd-
rost, obětavost a finanční podporu, kterou jste v průběhu roku 2016 věnovali naše-
mu sboru.  Jsme nesmírně vděčni za každý věcný či finanční dar, kterým jste přispěli 
na provoz, opravy a investice. Plně si uvědomujeme, že bez vaší obětavosti by náš sbor 
po ekonomické stránce nemohl dobře fungovat. Zvěstování evangelia a služba bližním 
jsou samozřejmě naším nejdůležitějším posláním, bez financí bychom však nemohli to-
pit, svítit, udržovat v provozu náš kostel, zvelebovat okolí kostela a fary a v neposlední 
řadě podporovat různé misijní aktivity atp.

I v letošním roce jsme s Boží pomocí mohli provést několik oprav a investic. Mezi vý-
znamnější investice patří zakoupení 54 ks nových židlí pro kapli ve Smilovicích (58.050,- 
Kč). Na tuto investici jsme obdrželi dar od obce Smilovice. Do sálu farní budovy bylo 
pořízeno nové digitální piano Yamaha (44.900,- Kč), které bude sloužit pro hudební 
doprovod na bohoslužbách v zimním období a jiných shromážděních. 

V průběhu roku započala projektová příprava rekonstrukce kostelního domku. 
Za projekt pro stavební povolení jsme zaplatili 55.500,- Kč. Rovněž byl vypracován pro-
jekt rekonstrukce sociálního zařízení a šatny na faře. 

Podpořili jsme misijní trénink manželských párů, které se rozhodly pro službu šíření 
evangelia v Místku (30.000,- Kč).

V příštím roce chceme mimo jiné provést opravu sanačních omítek v kostele, rekon-
struovat sociální zařízení na faře a také průběžně pokračovat s opravami kaplí v Řece 
a Smilovicích.

I pro rok 2017 presbyterstvo doporučuje minimální částku ročního daru na 1 člena 
sboru ve výši 1200,- Kč. Tato částka zůstává 100% dobrovolná.

Doporučujeme si tuto částku rozložit do více menších plateb v průběhu celého roku 
nebo si zřídit trvalý příkaz z běžného účtu ve výši 100,- Kč/ měsíc/ 1 člena sboru. Pravi-
delné platby nám pomohou lépe plánovat výdaje v průběhu celého roku. Jsme rádi, 
že mnozí z vás již tak učinili.

Sbor zřídil rezervní fond, do kterého chceme každoročně ukládat 100.000,-Kč. Tyto 
peníze budou sloužit pro přechod na samofinancování naše-
ho sboru, které se nezadržitelně blíží. Pro potřeby rezervního 
fondu bylo sjednáno stavební spoření, do kterého jsou tyto 
prostředky pravidelně ukládány. 

Veškeré dary je možno rovněž uhradit v kanceláři sboru 
nebo přiloženou složenkou. V průběhu měsíce ledna vám 
za vaše dary z roku 2016 rádi vystavíme potvrzení, které slouží 
pro odpočet výše daru od daňového základu. V případě plat-
by převodem z účtu nebo složenkou do zprávy pro příjemce - 
pro správnou identifikaci platby -  uveďte své jméno, příjmení 
a rok narození. Číslo sborového konta je 191060136/0300.

Pro majitele chytrých telefonů jsme připravili QR kód, pomocí kterého snadno může-
te zadat příkaz pro platbu ve prospěch účtu našeho sboru. 

Za vaši štědrost ještě jednou děkujeme slovy Bible: „Ochotného dárce Bůh miluje“.

Jaroslav Szromek
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B o h o s l u ž b y  a  o b řa d y

Bohoslužby jsou základním nosným 
prvkem života sboru. K bohoslužbám 

se scházíme v našem chrámu (po Novém 
Roce do Palmové neděle v sálu na faře) 
převážně v neděli, ale také u příležitosti 
různých církevních svátků. Cílem bohoslu-
žeb je povzbudit člověka ve víře v Boha, 
nebo mu na Pána Boha zřetelně ukázat. 
Ústředním prvkem bohoslužeb je zvěst Bo-
žího slova, společný zpěv, modlitby atd.

Křest je milostivým Božím skutkem 
(svátostí), ve kterém k sobě Bůh při-

jímá člověka. Proto zveme rodiče, aby 
přivedli své děti ke křtu.  Nicméně, ke křtu 
voláme i dospělé, kteří nikdy pokřtěni ne-
byli a chtějí Hospodinu vydat svůj život. Při 
křtu nemluvňat a dětí požadujeme sou-
hlas obou rodičů.  Křest dospělých musí 
být spojen s osobním vyznáním víry v Troj-
jediného Boha.  Před samotným křtem je 
třeba absolvovat pohovor s pastorem.

Večeře Páně je dalším milostivým 
skutkem našeho Boha (svátostí), ve 

kterém přijímáme tělo a krev Pána Ježíše 
Krista, abychom takto osobně prožili od-
puštění našich hříchů. Ke společné slav-
nosti Večeře Páně se scházíme v rámci 
některých dopoledních i odpoledních 
bohoslužeb, nebo po bohoslužbách (dle 
rozpisu). Kromě toho jsou ke společné 
zpovědi a Večeři Páně zváni i starší a ne-
mocní. Tyto chvíle organizujeme v našem 
sboru 3x ročně (viz Přehled bohoslužeb).
 

Samozřejmě jsou i situace, kdy ze zdra-
votních, rodinných či osobních důvodů 
chce někdo přijmout Večeři Páně v jiném 
termínu. Rádi tedy přijedeme a vyslouží-
me Večeři Páně i osobám, které nejsou 
schopny přijít do shromáždění a přesto 
touží po této svátosti. V takových přípa-
dech prosíme o kontakt.

Sňatky. Radostným obdobím života 
je vstup do manželství. Snoubenci 

mohou vstoupit do stavu manželského 
i v našem kostele. Doporučujeme, aby si 
žadatelé o církevní sňatek v našem kos-
tele co nejdříve rezervovali termín. U této 
příležitosti obdržíte potřebné tiskopisy 
a budete seznámeni s dalším postupem. 
Před samotným sňatkem je třeba absol-
vovat pohovor s pastorem.

Pohřby. Za našeho života prožíváme 
i těžké chvíle ztrát a loučení s milova-

nými lidmi. I v těchto chvílích chceme stát 
při vás. Dříve, než se vydáte zařizovat ob-
řad na pohřební službu, kontaktujte pas-
tora.
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D o ro s t  a  m l á d e ž

Také v roce 2016 jsme mohli prožít Bohem požehnaný čas na našich dorostových 
a mládežnických setkáních. Možná by mnohé z vás zajímalo, jak taková setkání u nás 
ve sboru probíhají a proč jsou pro nás důležitá? Odpověď nalézáme v novozákonním 
textu knihy Matouše v 18. kap., 20. verši, kde se píše: „Neboť kde jsou dva nebo tři shro-
mážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“   Na základě tohoto textu věříme 
a opravdově zažíváme, že tam, kde se ve Jménu Božím sejdou dva, tři nebo více lidí, 
tam je Bůh mezi nimi přítomen a působí zde svou mocí. Hlavní náplní našich setkání je 
budovat vzájemné dobré vztahy mezi sebou a Bohem, jelikož jsme přesvědčeni o tom, 
že dobré přátelské zázemí a fajn parta, která touží jít jedním směrem, má jeden cíl, 
mohou mít pro Boha i okolní svět úžasný užitek a nést tak hojné ovoce. Tím společným 
cílem je následování Ježíše Krista, snaha žít opravdový křesťanský život a pomáhat dru-
hým lidem nalézat Boha. Jsme vděční za duchovní podporu bratří a sester z našeho 
sboru i hostů z jiných sborů, kteří svými životními svědectvími obohacují naše setkávání. 

Samozřejmě máme rádi také zábavu, tak se 
vždy najde chvíle i na společné hry a vzájem-
né rozhovory. 

Několikrát do roka se uskutečňují společ-
né mládežnické bohoslužby v kostele, kde 
se snažíme přispět svými schopnosti ke spo-
lečnému Božímu dílu. V průběhu celého roku 
prokládáme běžná setkání např. víkendovými 
pobyty, letním stanováním na Goduli, tema-
tickými párty, sportovními aktivitami, filmovými 

večery, přespávačkami, dámskými a pánskými jízdami, biblickými skupinkami, zkouška-
mi hudebních skupin atp. Rádi také jezdíme načerpat duchovní stravu na tzv. Sejšny 
pro mladé, účastníme se celocírkevních výšlapů a dalších celocírkevních akcí.

Jsi-li zvědavý, jak to u nás na setkáních vypadá, přijď se podívat a ochutnej něco 
z naší atmosféry. Opravdu rádi Tě mezi námi uvidíme a třeba v našem společenství 
najdeš to, co již před Tebou našli mnozí jiní, nyní již stálí členové.

Magdaléna Niemczyková

Dorost Čas setkání Kontaktní osoba Telefon

Komorní Lhotka  (farní budova) 17.30 h Lukáš Niemczyk 734 769 560

Mládež

Komorní Lhotka 
(farní budova) 18.00 h Pavel Kokotek

Roman Niemczyk
728 019 327
723 646 222

Smilovice, Řeka 
(středisko Karmel) 18.00 h Beata Pientoková

Martin Tomala
739 625 466
737 919 578

Střítež (kulturní dům) 18.00 h Jakub Pientok 731 731 735



6

N e d ē l n í  b e s í d k a

Co se skrývá pod názvem nedělní besídka? Je to pravidelné nedělní setkávání dětí 
do 13 let. V Komorní Lhotce se děti scházejí 
ve farní budově během bohoslužeb. 

Děti jsou rozděleny do dvou skupin, 
na předškoláky a školou povinné. Nedělní se-
tkávání dětí probíhá také v okolních vesnicích 
a to ve Smilovicích, Řece, Stříteži a Hnojníku. 
Dětem se věnují vyškolení pracovníci z řad 
dobrovolníků naší církve, kteří pro děti připra-
vují pestrý program. Děti společně hrají hry, 
zpívají, soutěží a kreativně tvoří.  

Avšak to nejdůležitější, co dětem chceme 
předat, je, že je Pán Bůh zná a má je rád. 
Učíme děti porozumět základním biblickým 
pravdám a jejich aplikaci do běžného života. 

Během roku se děti účastní dalších spo-
lečných akcí, jako jsou Drakiáda nebo Mi-
kulášská párty, v rámci nedělních besídek se 
rovněž připravují oslavy Dne matek a také 
Vánoční slavnosti. O prázdninách se děti vždy 

těší na letní tábor v Oldřichovicích na chatě „Pod Lipou“. Letos jsme si hráli (a ne jen 
hráli) na turisty a poznávali tajemství některých biblických hor. Užili jsme si také spoustu 
dobrodružství, legrace a sportu. Tak neváhejte a společně s dětmi přijďte mezi nás.

Zuzana Chodurová

Nedělní besídka Čas setkání Kontaktní osoba Telefon

Hnojník (budova PZKO) 9.00 h Ester Witasová 777 010 282

Komorní Lhotka (farní budova) 8.30 h Daniela Niemczyková 723 264 380

Smilovice (středisko Karmel) 8.30 h Halina Pientoková 737 478 244

Střítež (kulturní dům) 8.30 h Marta Kaletová 739 600 245

Řeka (obecní úřad) 10.30 h Beata Nowaková 739 524 706
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B i b l i c ké  h o d i n y

V letošním roce, kdy si připomínáme pětisté výročí reformace, si chceme připo-
menout, že reformace mimo jiné obrátila pozornost křesťanů k Bibli. Sám reformátor 
Dr. Martin Luther i další reformátoři usilovali o to, aby se znalost Božího slova rozšířila 
mezi prostý lid. Předchůdcem biblických hodin byly tzv. „konventikly“, které byly urče-
ny pro nejširší vrstvy tehdejší společnosti a často je vedli neordinovaní, upřímně věřící 
evangelíci. Pro nás je zajímavé, že po založení kostela Ježíšova v Cieszynie sloužily tyto 
konventikly k biblickému vzdělávání evangelíků, kteří byli předtím 55 let zbaveni účasti 
na veřejných evangelických bohoslužbách. Na Těšínsku vznikly biblické hodiny na za-
čátku 20. století ještě před první světovou válkou. K této iniciativě došlo na mnoha mís-
tech kolem roku 1906 v návaznosti na založení Křesťanského společenství. 

V celé historii sloužily biblické hodiny k prohlubování znalostí Bible a základního te-
ologického vzdělání. Jedním z významných 
aspektů je evangelizačně probuzenecký 
charakter těchto setkávání. Mnoho evange-
líků našlo svůj živý vztah k Bohu i k Spasiteli Je-
žíši Kristu právě na biblických hodinách nebo 
podobných shromážděních. Mnoho formál-
ních členů sborů zde zahořelo pravou láskou 
k Pánu Ježíši a k Božímu Slovu. Mnoho dneš-
ních pastorů naší církve se naučilo prvopočát-
kům své služby právě na biblických hodinách. 
Mnoho osvědčených sborových pracovníků 
prošlo průpravou právě na biblických hodinách. Biblické hodiny plní také funkci mod-
litebních setkání. Studium Božího Slova a společenství Božího lidu představovalo vždy 
integrální součást života živého sboru. Ve Skutcích čteme, že první učedníci „vytrvale 
poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb, a modlili se“ (Sk. 2,42). Zajímavým 
aspektem jsou na biblických hodinách i tzv. „výměny“, kdy nás téměř každou neděli 
navštíví nějaký host z jiného sboru a náš bratr navštíví sousední sbor. V roce reforma-
ce vás srdečně zveme k účasti na biblických hodinách, na setkáních u Božího Slova, 
na vzájemném sdílení své víry, svědectví a společných modlitbách.

Jan Tomala

Biblická hodina Čas setkání

Hnojník  (kaple) úterý, 16.30 h (2. úterý v měsíci v Charitě Hnojník)

Komorní Lhotka  (Betanie) středa, 10.00 h

Komorní Lhotka  (farní budova) neděle, 16.00 h

Komorní Lhotka  (Sarepta) úterý, 8.30 h a 3. sobota v měsíci, 14.30 h

Smilovice  (středisko Karmel) neděle, 15.00 h (kromě 4. neděle v měsíci)

Střítež  (kulturní dům) 1. úterý v měsíci, 17.00 h
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P ře h l e d  b o h o s l u ž e b

Den Svátek Čas
Zpověď,  
Večeře Páně

Bohoslužby 
a slavnosti

Ofěra

LEDEN / STYCZEŃ

1. 1. Nowy Rok 8.30 P/Č sbor

6. 1. Svátek Zjevení 16.30 
spol.

8. 1. 1. Niedziela po Epifanii 8.30 P w ramach
nabożeństwa

Gnojnik  14.00 
P/Č

děti, 
mládež

15. 1. 2. Neděle po Zjevení 8.30 Č sbor

22. 1. 3. Niedziela po Epifanii 8.30 P Smilovice
Karmel 8.30 sbor

29. 1. 4. Neděle po Zjevení 8.30 Č sbor

ÚNOR / LUTY

5. 2. Ostatnia Niedziela po Epifanii 8.30 P sbor

12. 2. 3. Neděle před postem 8.30 Č v rámci 
bohoslužeb

Hnojník 14.00 
Č/P seniorát

19. 2. 2. Niedziela przedpostna 8.30 P sbor

26. 2. Předpostní neděle 8.30 Č Smilovice
Karmel 8.30 sbor

BŘEZEN / MARZEC

3. 3. 1. Piątek pasyjny 16.30 P

5. 3. 1. Postní neděle
Mládežnické bohoslužby 8.30 spol. sbor

10. 3. 2. Piątek pasyjny 16.30 P

12. 3. 2. Niedziela pasyjna 8.30 P w ramach 
nabożeństwa

Gnojnik 14.00 
P/Č sbor

17. 3. 3. Postní pátek 16.30 Č

19. 3. 3. Postní neděle 8.30 Č v rámci 
bohoslužeb

Misijní 
fond

24. 3. 4. Piątek pasyjny 16.30 P

26. 3. 4. Niedziela pasyjna 8.30 P w ramach 
nabożeństwa

Smilovice
Karmel 8.30 sbor

31. 3. 5. Postní pátek 8.30 Č



9

DUBEN / KWIECIEŃ

2. 4. Neděle diakonie 8.30 spol.
Řeka 13.30 Č
(zp. a VP  
v rámci)

Slezská 
diakonie

7. 4. 6. Piątek pasyjny 16.30 P

8. 4. Spotkanie seniorów 
ze sp. i Wieczerzą Pańską 14.00 P/Č

9. 4. Niedziela Palmowa
Program dzieci w kościele 8.30 Č/P po bohoslužbách Hnojník 14.00 

Č/P
nedělní 
besídky

13. 4. Wielki Czwartek 16.30 P w ramach 
nabożeństwa

14. 4. Velký pátek 8.30 Č v rámci 
bohoslužeb

14. 4. Wielki Piątek 16.30 P 15.30

16. 4. Velikonoční neděle 8.30 Č/P pastoři, 
varhaníci

17. 4. Velikonoční pondělí
Seniorátní bohoslužby 8.30 spol.

23. 4. 1. Niedziela po Wielkanocy 8.30 P Smilovice
Karmel 8.30 sbor

30. 4. Mládežnické bohoslužby 8.30 spol. v rámci
bohoslužeb sbor

KVĚTEN / MAJ

7. 5. Pamiątka poświęcenia 
kościoła 8.30 P/Č

Odpolední 
slavnost  
v kostele 15.00

sbor

14. 5. Zkouška konfirmandů 8.30 Č/P po bohoslužbách Gnojnik 14.00
Dzień matki

XcamP 
Smilovice

21. 5. 5. Neděle po Velikonocích 8.30 Č v rámci 
bohoslužeb

Smilovice
Karmel 8.30
Instalace  
biskupa  
v Č. Těšíně

sbor

25. 5. Nanebevstoupení Páně  
Setkání v sálu na faře

16.30 
spol.

28. 5. Slavnost konfirmace 8.30 spol. v rámci 
bohoslužeb sbor

ČERVEN / CZERWIEC

4. 6. 1. Święto zesłania
Ducha Świętego 8.30 P/Č

Rzeka 13.30 P 
(sp. i WP  
w ramach) 

pastoři, 
varhaníci

5. 6.
2. Svátek seslání  
Ducha svatého
Společné smažení vajíček

16.30 
spol.

9. 6. Noc kostelů od 18.00

11. 6. Sborový den
Mládežnické bohoslužby 8.30 spol. sbor

Den Svátek Čas
Zpověď,  
Večeře Páně

Bohoslužby 
a slavnosti

Ofěra
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18. 6. 1. Niedziela po Trójcy 8.30 P w ramach 
nabożeństwa

Smilovice
Karmel 8.30
Godula 15.00

sbor

25. 6. Zakončení školního roku
Vystoupení dětí v kostele 8.30 Č/P po bohoslužbách nedělní 

besídky

ČERVENEC / LIPIEC

2. 7. 3. Neděle po Trojici 8.30 Č v rámci 
bohoslužeb

Konferen-
ce rodin

9. 7. 4. Niedziela po Trójcy 8.30 P Hnojník 14.00 
Č/P sbor

16. 7. 5. Neděle po Trojici 8.30 Č XcamP sbor

23. 7. 6. Niedziela po Trójcy 8.30 P sbor

30. 7. 7. Neděle po Trojici 8.30 Č sbor

SRPEN / SIERPIEŃ

6. 8. 8. Niedziela po Trójcy 8.30 P w ramach 
nabożeństwa sbor

13. 8. 9. Neděle po Trojici 8.30 Č Gnojnik 14.00 
P/Č

Světový 
luterský 
svaz

20. 8. 10. Niedziela po Trójcy 8.30 P sbor

27. 8. 11. Neděle po Trojici 8.30 Č Smilovice
Karmel 8.30 sbor

ZÁŘÍ / WRZESIEŃ

3. 9.
Začátek školního roku
Program dzieci w kościele

8.30 P/Č
Řeka 13.30 Č
(zp. a VP  
v rámci)

sbor

10. 9. 13. Niedziela po Trójcy 8.30 P w ramach 
nabożeństwa

Hnojník 14.00 
Č/P

fond 
Gustav 
Adolf 
Werk

17. 9.
Evangelický den
v Cieszynie (Kościół  
na Wyższej Bramie)

24. 9. 15. Neděle po Trojici 8.30 Č po bohoslužbách

Smilovice
Karmel 8.30
Odpolední 
slavnost
Karmel 15.00

sbor

30. 9. Spotkanie seniorów 
ze sp. i Wieczerzą Pańską 14.00 P/Č

ŘÍJEN / PAŹDZIERNIK

1. 10. Poděkování za úrodu 8.30 Č/P
Slavnost (60.
výročí decho-
vého orchestru) 

sbor

8. 10. Mládežnické bohoslužby 8.30 spol. Gnojnik 14.00 
P/Č

vydávání
publikaci

15. 10. 18. Niedziela po Trójcy 8.30 P sbor

Den Svátek Čas
Zpověď,  
Večeře Páně

Bohoslužby 
a slavnosti

Ofěra
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22. 10. 19. Neděle po Trojici 8.30 Č Smilovice
Karmel 8.30 sbor

29. 10.
Pamiątka Reformacji
Jubileusz 500. lat

8.30 P/Č
Odpolední 
reformační 
slavnost

sbor

31. 10. Svátek Reformace
Setkání v sálu na faře

16.30 
spol.

w ramach  
nabożeństwa

LISTOPAD / LISTOPAD

5. 11. Památka zesnulých 8.30 Č/P
Rzeka 13.30 P 
(sp. i WP 
w ramach) 

sbor

12. 11. Niedziela Pokutna 8.30 P w ramach 
nabożeństwa

Hnojník 14.00 
Č/P
(zp. a VP
v rámci)

sbor

19. 11. Předposlední neděle 
církevního roku 8.30 Č po bohoslužbách sbor

26. 11. Ostatnia niedziela 
Roku Kościelnego 8.30 P po nabożeństwie Smilovice

Karmel 8.30 sbor

PROSINEC / GRUDZIEŃ

2. 12. Setkání seniorů se zpovědí 
a Večeří Páně 14.00 P/Č sbor

3. 12. 1. Adventní neděle 8.30 Č po bohoslužbách
Dětská vánoční 
slavnost
Řeka 15.00

pastoři

10. 12. 2. Niedziela Adwentowa 8.30 P w ramach 
nabożeństwa

Dětská vánoční 
slavnost
Hnojník 
Charita 14.00
Střítež 16.00

sbor

16. 12. Sborový vánoční večer

17. 12. 3. Adventní neděle 
Program dzieci w kościele 8.30 Č/P po bohoslužbách nedělní 

besídky

17. 12. Adventní koncert 17.00

24. 12. 4. Niedziela Adwentowa 8.30 P w ramach 
nabożeństwa sbor

24. 12. Štědrý večer 22.00 Č/P sbor

25. 12. 1. Św. Narodzenia Pańskiego 8.30 P/Č
Dětská vánoční 
slavnost
Smilovice 15.00
KL 16.00

pastoři, 
varhaníci

26. 12. 2. Św. Narodzenia Pańskiego
Mládežnické bohoslužby 8.30 spol. sbor

31. 12. Seniorátní bohoslužby
Třanovice 9.00

31. 12. Starý Rok
Silvestr 15.30 Č/P

Sborový večer
KL 16.30
Smilovice 18.00

Smilovice
Karmel 17.00

fond 
vzdělá-
vání

Den Svátek Čas
Zpověď,  
Večeře Páně

Bohoslužby 
a slavnosti

Ofěra
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M i s i e  v  M í s t k u

Vše začalo tím, že se v našich srdcích zrodila touha… touha být ještě blíž hledajícím 
lidem a vnést do jejich životů světlo, kterým je Ježíš Kristus. Po hledání Boží vůle nám Bůh 
ukázal, že se na nejbližších 6 let máme zaměřit na část města Frýdek-Místek, konkrétně 
na Místek. Po rozhovorech s pastory sboru, kurátorem, presbytery i seniorem byla misijní 
práce v Místku zahájena požehnáním a vysláním třech manželských párů (Zuzany a To-
máše Chodurových, Romany a Romana Kotekových, Daniela a Kristiny Chlebkových), 
které se uskutečnilo v neděli dne 10. ledna 2016 ve sboru v Komorní Lhotce.

Na začátku této služby jsme s celým týmem 
prošli vzděláváním „Misijní trénink“ a „Jak li-
dem vysvětlit evangelium“. V prvních měsí-
cích jsme také dělali průzkum terénu a hledali 
místo pro setkávání. Jediné vhodné a finanč-
ně dostupné prostory, které jsme našli, musely 
být nejdříve zrekonstruovány, což trvalo pod-
statně déle, než jsme čekali. Do té doby pro-
bíhaly všechny akce pod širým nebem. V létě 
jsme začali navazovat vztahy s lidmi během 
různých aktivit, které jsme pořádali. Na začát-

ku a v polovině prázdnin proběhly Impuls týdny, na konci léta akce Zakončení prázd-
nin. V říjnu jsme připravili Podzimní párty, která nakonec z důvodu nepříznivého počasí 
neproběhla. Program akcí pořádaných v létě byl obdobný: hry pro děti i dospělé, vyrá-

bění, soutěžení, vikingské šachy, vyprávění pro děti, besedy na různá témata, grilování. 
Jsme Bohu vděční za všechny lidi, které jsme mohli doposud poznat a se kterými jsme 
navázali bližší vztahy.

Pokud byste chtěli dostávat bližší informace o této službě či konkrétní modlitební 
náměty, budeme rádi, když se na nás obrátíte.

Kristina Chlebková
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S e t k á n í  n e j e n  p ro  m a n ž e l s ké  p á r y

Milí manželé, novomanželé.

Ať už jste manželé krátce nebo i řadu let, možná máte někdy chuť zajít si spolu na ně-
jakou zajímavou přednášku, při tom si popovídat s přáteli, zasmát se a odreagovat se 
od všech Vašich každodenních povinností. Nebo třeba přemýšlíte, že byste si rádi vyra-
zili do přírody, ale nechcete jít sami? Chtěli bychom Vás pozvat mezi nás!

V našem sboru fungují již několik let zajímavé aktivity pro manželské páry. Jednou 
z našich priorit jsou tzv. „Setkání pro manželské páry“, která se konají přibližně 4x do 
roka. Tato setkání jsou vždy vyplněna zajímavou přednáškou. Snažíme se oslovovat za-
jímavé přednášející s bohatými životními zkušenostmi. Vybíráme vhodná témata, která 
by Vás zaujala, oslovila, povzbudila, poradila Vám a pomohla Vám ve Vaší často ne-
lehké úloze manžela či manželky, ale také rodiče či prarodiče. Manželství, rodina – to 
je dar od milujícího Boha!

Aby se nikdo z nás necítil nijak opomenut, pracujeme ve čtyřech menších skupin-
kách manželských párů a pravidelně se střídáme v organizování společných setkání. 
Každý si u nás najde své místo a každý se také může dobrovolně zapojit – dle vlastní 
iniciativy a ochoty. Jednotlivé skupinky pracují jako jeden tým! Ptáte se, jestli můžete 
přijít i s dětmi? Samozřejmě, že ano! Pro Vaše ratolesti je zajištěný vždy pestrý a kreativní 
program po celou dobu setkání.

Ale abychom si také užili krásy naší přírody, 
hor a dalších úžasných kulturních a přírod-
ních úkazů, organizujeme oblíbené turistické 
výlety, či „výšlapy“, které jsou samozřejmě 
připravené tak, aby je zvládly i děti. Proces-
tovali jsme již spoustu míst a máme za sebou 
už i několikadenní pobyty pro rodiny s dětmi. 
Dokonce jsme zvládli projet na kolech různá 
krásná a zajímavá místa jižní Moravy.

Naší velkou snahou je organizace dalších 
jednodenních nízkonákladových akcí, jako 

jsou např. sportovní dny, v zimním období zejména sáňkování či bruslení, v letním obdo-
bí pak návštěvy hradů a zámků či ZOO, „obyčejné“ projížďky na kolech nebo možná 
i cestování vlakem?

Jste manželé a chtěli byste být v našem týmu? Tak přijďte mezi nás, připojte se k nám 
a uvidíte, že to určitě stojí za to! 

Těšíme se na Vás. 

Alena Kukuczová
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H u d b a  v e  s b o r u

„Mé srdce je, Bože, připraveno, celou duší chci zpívat a hrát. Probuď se konečně, 
loutno a citero.“ (Žalm 108, 2-3)

Říká se, že zpěv a hudba jsou plody radosti, vyjádřením našeho obdivu Boží slávy, 
přízní a pravdivého láskyplného vztahu k nám 
lidem. Připomenu dvě biblické skutečnosti. 
Prvním hudebníkem na světě byl Jubal – stal 
se otcem všech, kdo hrají na citery a píšťa-
ly. Posledním hudebníkem je trubač, který je 
zapsán ve Zjevení Jana. Mezi prvním a po-
sledním hudebníkem je bezpočet těch, kteří 
hráli, chtějí hrát a zpívat k Boží oslavě. Také 
dechové orchestry spolu s pěveckými sbory 
z Komorní Lhotky a Smilovic se chtějí připojit 
ke slovům oslavného žalmu „celou duší chci zpívat a hrát“. Nejtěžší na této věci je však 
začít. Pohled naděje začíná paradoxně pohledem nazpět. Dechový orchestr v Komor-
ní Lhotce byl založen v roce 1967. Letos budeme slavit 50. výročí vzniku. Jsem vděčný 
Pánu Ježíši za tuto myšlenku. Chceme stát v této službě i nadále. Dlouholetá činnost 
našich pěveckých sborů je všem dobře známá. Také svou činností na bohoslužbách, 
slavnostech a biblických hodinách chceme mezi lidmi oslavovat Boží jméno písněmi. 
Chci apelovat na všechny, kteří by měli zájem přijít mezi nás, je to totiž jedinečná příle-
žitost v našem životě, jak oslavovat Boha žalmy, chválami a zpěvem. Chci mít naději, 
že po přečtení tohoto článku se někdo z Vás rozhodne také ve svém životě oslavovat 
Ježíše Krista zpěvem nebo hudbou. Děkujeme Pánu za vše, co jsme doposud prožili 
a prosíme o Boží vedení do budoucnosti. 

              Jiří Cyroň

Dechový orchestr Čas setkání Kontaktní osoba Telefon
Komorní Lhotka (farní budova) neděle, 10.00 h Jiří Cyroň 604 737 203
Smilovice (středisko Karmel) středa, 19.00 h Petr Bromek 777 134 830
Minidechovka Pavel Šigut 733 280 463

Pěvecký sbor

Komorní Lhotka (farní budova) středa, 19.00 h Josef Tomala 777 558 121

Smilovice (středisko Karmel) neděle, 17.00 h Roman Pientok 737 415 657 

Skupina

CHILL Kira Garcia N`Dua 776 457 246

Kamarádi pátek, 15.00 h Tomáš Szromek 731 492 834

Po!me Jakub Pientok 731 731 735

Wanted Magda Niemczyková 721 456 636
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C e l o s b o ro v é  a kc e

 Apoštol Pavel v listu Efezským, 5. kapitole 
píše, abychom vykupovali (využívali) svěřený 
čas. Moudrým využitím času je účast na sbo-
rových setkáních. Jsem Bohu vděčný za bratry 
a sestry v Kristu, kteří takto moudře čas využí-
vají, neopouštějí naše společná shromáždění 
a neplatí pro ně slogan “nemám čas ani ve 
volném čase”. Mám radost a děkuji Pánu Ježí-
ši, že nám dává nespočet možností být spolu. 
Chvíle prožité u Božího Slova, modlitby, písní 
a hudby chválící Boha jsou dobře prožitým 
časem.

Netradičně úvodem letošního informátoru vzpomenu bohoslužby na začátku a kon-
ci školního roku. Na těchto bohoslužbách se sejdou všechny generace, malé děti, žáci, 
studenti, učitelé, rodiče, prarodiče a další účastníci. Společně děkujeme a prosíme 
za požehnání pro naše děti, výuku na všech školách, nedělních besídkách a moudrost 
pro učitele. Stále si připomínáme, že jsme všichni v Boží škole. Učíme se pravé moudros-
ti, rozeznávat dobro od zla a zvolit si vždy to dobré.

Rok 2016 byl v naší církvi vyhlášen „Rokem rodiny“. I proto začátkem února probí-
hal ve vesnicích našeho sboru „Národní týden manželství“. V sálech obecních úřadů 
v Řece, Smilovicích, Stříteži a na faře v Komorní Lhotce se scházely manželské páry. Trá-
vily spolu čas při poslechu tematických výkladů a hudby, součástí setkání byly rovněž 
projekce filmu, společné večeře u zapálené svíce a vzájemné neformální rozhovory. 
Byl to velmi příjemně a užitečně strávený čas k upevnění našich manželství. 

Slavnost konfirmace pro sbor znamená naději pro 
příští generaci. Slavnostní slib před Bohem a sborem 
složilo sedm statečných, dva kluci a pět děvčat. 
Na své konfirmaci posloužili přednesem Božího Slova, 
písněmi a hrou na dechové nástroje. Prosím o modlit-
by za konfirmandy, aby nezapomněli, co Bohu slibo-
vali, a slavnost konfirmace se nestala slavným rozlou-
čením se sborem.

Již potřetí náš chrám otevřel své dveře v rámci ce-
lorepublikové akce „Noc kostelů“. Posláním této akce 
je prezentovat široké veřejnosti prostory kostelů v ne-
zvyklé večerní a noční době. Prohlídky jsou umocně-
né prezentací ze života sboru. Program Noci kostelů 
2016 vyplňovali zpěvem a hudbou dětská skupina 
Kamarádi, KL Band, mužský pěvecký sbor z Třanovic a naše Mini dechovka. Prohlídku 
kostela absolvovaly se zábavným programem i děti. Návštěvníci obdrželi pohlednice 
a různé propagační materiály o našem chrámu. Naši sboroví pracovníci připravili ob-
čerstvení s “VIP” zákusky. 
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Poslední červnovou sobotu jsme vyjeli auto-
busem na sborový jednodenní zájezd. Cílem 
zájezdu se stal Krakov. Účastníci této akce 
prožili krásný den. Nádherné město nás při-
vítalo slunečným počasím a velkým počtem 
historických památek. Královský hrad Wawel 
s katedrálou, několik velikých kostelů, syna-
goga, krakovská univerzita - to je jen část 
památek, které jsme zhlédli. Podrobný, ob-
sáhlý výklad průvodce, celý den na nohou 
a 32 stupňové vedro prověřilo naši kondici.  
Nikdo nelitoval, jako bonus jsme viděli dlouhý pochod obyvatel města v historických 
šatech a mundúrech.

Vzpomenu dále Slavnost u pomníku na Goduli, kde se přesně na jejím začátku spustil 
vydatný déšť, Sborový den s divadlem „Noemova Archa“ v sále OÚ, Památku posvě-
cení kostela s hosty ze sboru v Návsí a v neposlední řadě adventní koncert albrechtic-
kého pěveckého sboru „Happy Day“. Jsme vděční Pánu Ježíši za darovaný čas našich 
sborových shromáždění, za službu pastorů Firlových a zástup spolupracovníků na Božím 
díle. Pamatujme – využívejme moudře svěřený čas.

                                                                                                                              Jiří Czernek

Připravované akce v roce 2017

Tématické neděle (22. 1., 5. 3., 22. 10., 26. 11.)

Setkání pro ženy a dívky (24. 2., 2. 6., 10. 11.)

Setkání pro manželské páry (18. 2., 29. 4., 7. 10.)

Noc kostelů (9. 6.)

Sborový den (11. 6.)

Slavnost u památníku na Goduli (18. 6.)

Evangelický den (17. 9.)

Sborový vánoční večer (16. 12.)

Adventní koncert (17. 12.)
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K o n t a k t y

Kurátor
Jiří Czernek
tel. 605 428 732
czernek123@seznam.cz

Zástupce kurátora
Bohuslav Kokotek
tel. 723 957 872

Pokladník
Dana Zapletalová
tel. 724 623 718

Ekonom
Ing. Jaroslav Szromek
tel. 731 158 333
szromek@centrum.cz

Katechetka
Daniela Niemczyková
tel. 723 264 380
daniela.niemczykova@centrum.cz

Středisko Karmel
Jaromír Sláma
tel. 558 695 201

Prodej literatury
Miroslav Kaleta
tel. 739 600 121
Doba prodeje je v neděli před a po bohoslužbách, případně po dohodě.

Audiozáznamy
Marek Svoboda
tel. 604 965 627

Petr Helioš
tel. 739 324 159

Audiozáznamy z bohoslužeb a dalších akcí jsou ke stažení na sborových internetových 
stránkách. Nabízíme rovněž možnost zapůjčení nahrávek na magnetofonových kaze-
tách nebo CD.
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Koncert pro mámu a tátu

Týden manželství Konfirmace

Výšlap na Lysou horu Setkání seniorů

Legopárty

Fo t o g a l e r i e




