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Slovo pastora
Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. Zj 21:6b
Tato slova jsou heslem pro letošní rok. Uvědomila jsem si, že jsou vlastně mimořádnou
nabídkou.
Zaujal mě jeden pokus z Harvardovy univerzity. Na škole vybrali několik atletů, kteří
měli za úkol pohybovat se v teple po běžícím páse rychlostí 5,6 km za hodinu. V době
tohoto cvičení dostali k pití tolik vody, kolik potřebovali. Na konci tohoto experimentu
se všichni atleti cítili velice dobře, mohli dál pokračovat v chůzi. Na druhý den se
experiment zopakoval se stejnými atlety, ale s jedním rozdílem. Nedostali napít. Po
třech a půl hodinách byli všichni úplně vyčerpaní. Jak důležitá je voda pro to, aby
naše tělo mohlo fungovat.
V Bibli nacházíme příběhy spojené s vodou a touhou po ní. Voda je v Bibli použita
i jako obraz toho, co Bůh dává pro náš duchovní život.
Hagar – matka Abrahamova syna Izmaele. Po tom, co ji Abrahám poslal pryč,
bloudila po poušti. Byla vyčerpaná, na pokraji sil, žíznivá, opuštěná. Bůh slyšel pláč
jejího syna. Zvláštním způsobem otevřel tedy Hagar oči a ona uviděla zdroj vody. Díky
Božímu doteku byli oba zachráněni. (Gn 21:9 – 21)
Izraelský lid – v dobách putování do zaslíbené země mnohokrát poznal touhu po
vodě. Kvůli žízni často reptal a ohlížel se zpět „do Egypta“. Bůh mu několikrát otevřel své
zdroje a on mohl poznat Jeho moc – když vodu uzdravil, nebo když jí dal téct ze skály.
Prorok Eliáš – prožil mnoho příběhů spojených s vodou. V době sucha okusil Boží
osvěžující zdroje, když bydlel u potoka Kerítu, nebo u vdovy ze Sarepty. Nakonec
Eliáš prosil o vodu pro celou svoji zemi. Po mnoha letech sucha Bůh dal krajině vodu.
(1Kr 17. – 19. kapitola)
Abrahamův služebník – při hledání ženy pro Izáka prosil v modlitbě Hospodina o to,
aby onu ženu pro Izáka poznal podle ochoty dát vodu jemu i jeho velbloudům.
Pán Ježíš Kristus – prosbou o vodu, začal rozhovor se Samařankou. Pak jí nabídl víc –
„vodu života“, kterou ona neodmítla. V tomto rozhovoru se setkáváme s vodou jako
s obrazem něčeho, co nám může dát jen Bůh. Podobnou nabídku Ježíš zopakoval
v poslední den židovských svátků: „Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije!“ (J 7:37)
Toto pozvání má duchovní podstatu. Bůh nás zve k tomu, abychom přicházeli
k Němu. Abychom se setkávali s Ním (modlitba, chvály, Bible, shromáždění, služba). Je
to nabídka, aby On žil v nás. Aby naše nitro plnila Jeho láska, pokoj, radost …
Přijít a pít – je někdy tak těžké – když nemáme žízeň; když pijeme z vlastních zdrojů;
když si myslíme, že vše máme; když je náš život podobný izraelskému lidu, o kterém Bůh
řekl: Opustili mne, zdroj živých vod, a vytesali si cisterny, cisterny rozpukané, jež vodu
neudrží. (Jr 2:13)
Přijít a pít – je někdy tak jednoduché – když prahneme a máme žízeň; když víme, že
nic nemáme; když se žalmistou vyznáváme: Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí
duše má po tobě, Bože! (Ž 42:2)
Kéž se každý z nás může připojit k tomuto vyznání. Pak je tak lehké přijít a přijmout
vírou to, co nám Ježíš nabízí.
Renáta Firlová
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Bohoslužby a obřady
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 bohoslužeb je povzbudit člověka ve víře v Boha,
nebo mu na Pána Boha zřetelně ukázat.
Ústředním prvkem bohoslužeb je zvěst Božího slova, společný zpěv, modlitby atd.

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 kostele co nejdříve rezervovali termín. U této
příležitosti obdržíte potřebné tiskopisy
a budete seznámeni s dalším postupem.
Před samotným sňatkem je třeba absolvovat pohovor s pastorem.

Křest je milostivým Božím skutkem
(svátostí), ve kterém k sobě Bůh přijímá člověka. Proto zveme rodiče, aby
přivedli své děti ke křtu. Nicméně, ke křtu
voláme i dospělé, kteří nikdy pokřtěni nebyli a chtějí Hospodinu vydat svůj život. Při
křtu nemluvňat a dětí požadujeme souhlas obou rodičů. Křest dospělých musí
být spojen s osobním vyznáním víry v Trojjediného 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 odpuštění našich hříchů. Ke společné slavnosti 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 nemocní. Tyto chvíle organizujeme v našem
sboru 3x ročně (viz Přehled bohoslužeb).
Samozřejmě jsou i situace, kdy ze zdravotních, rodinných či osobních důvodů
chce někdo přijmout Večeři Páně v jiném
termínu. Rádi tedy přijedeme a vysloužíme Večeři Páně i osobám, které nejsou
schopny přijít do shromáždění a přesto
touží po této svátosti. V takových případech prosíme o kontakt.

Pohřby. Za našeho života prožíváme
i těžké chvíle ztrát a loučení s milovanými lidmi. I v těchto chvílích chceme stát
při vás. Dříve, než se vydáte zařizovat obřad na pohřební službu, kontaktujte pastora.
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Slovo kurátora
Našim sborovým informátorem Vás chceme alespoň částečně informovat o životě
našeho sboru a zároveň Vám poděkovat za to, co jste případně pro nás sbor v tomto
roce udělali. Srdečně děkujeme za každou modlitbu, praktickou či finanční podporu.
Dovolte několik vět o aktivitách našeho sboru. Našim hlavním cílem je povzbuzovat
věřící v jejich cestě víry a ukazovat všem na Pána Ježíše. Podrobněji o této službě se
dozvíte na dalších stránkách našeho informátoru.
Do života sboru patří i stálá péče o zařízení, údržbu sborových budov a celého
sborového majetku. Náš sbor vlastní šest objektů a pečuje o ně. Kostel, farní budova,
kaple v Hnojníku, Smilovicích, Řece a kostelní domek. Aby tyto objekty dobře sloužily
našim aktivitám, nezaostávaly ve vybavení, byly pěkné a čisté z venku i uvnitř, je potřeba
naší dobrovolné obětavosti. S Božím přičiněním se v roce 2017 až na rekonstrukci
kostelního domku podařilo zrealizovat práce na všech budovách.
Koncem dubna ještě napadl sníh, proto jsme práce na nových chodnících kolem
kostela odložili na květen. Bylo radostí vidět, kolik ochotných lidí náš sbor má. Práce na
chodnících trvala tři dny, v sobotu pracovalo 35 dobrovolníků, přišly rodiny i ve třech
generacích. Práce byla úspěšně dokončena i přes krátký přívalový déšť, navíc byl
ořezán strom a proveden úklid věže kostela. Do chodníků se uložilo 13 multikár různého
štěrku a 85 metrů kamenných obrubníků. Za materiál, výkopové práce mini bagrem
jsme zaplatili 19 000 Kč.
O prázdninách se dvě neděle konaly bohoslužby v sálu na faře, neboť v kostele se
opravovaly vnitřní sanační omítky. Zdi chrámu nejsou izolovány proti vlhkosti, proto je
nutné omítky, když navlhnou a nabobtnají, opravit. Než stavební firma začala práci,
bylo potřeba lavice od stěn přemístit, vše přikrýt foliemi, včetně oltáře, kazatelny
a varhan. Po opravě omítek a vymalování vše umýt a dát původního stavu. Dvě
brigády, každá s 15 ochotnými lidmi na čele
s kostelnicí, vše zvládly. Oprava sanačních
omítek stála 20 000 Kč.
Největší letošní investicí sboru byla
rekonstrukce sociálního zařízení a předsálí
ve farní budově. Již delší dobu jsme věděli
o nedostatečné kapacitě a nevyhovujícím
technickém stavu toalet. Presbyterstvo
sboru rozhodlo, že déle daný stav nebude
prodlužovat. Po vypracování projektu,
jmenování týmu pro realizaci, výběru firem,
termínu prací a zajištění dostatečných
finančních prostředků jsme šli do rekonstrukce. Termín jsme určili na červenec a srpen,
kdy je na faře nejméně akcí. Bylo by chybou nezmínit, že elektroinstalace se prováděla
svépomoci a projektová dokumentace byla vyhotovena darem. I zde se projevila
ochota obětovat svůj čas a sílu, mohli jsme se spolehnout na odbornost několika bratrů,
včetně sestry, která trpělivě pracovala při úklidu. Radujeme se z dobře vykonané práce
a z naděje, že sociální zařízení a předsálí včetně literárního koutku na faře bude sloužit
ke spokojenosti všem. Náklady se rovnaly 450 000 Kč.
Naše kaple v kazatelských stanicích mají více než 100 let své životnosti, zanedbání
oprav se hned projeví. Proto i zde letos proběhly postupné opravy a modernizace. Zde
je stručný seznam provedených prací.
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Kaple v Řece: nátěr střechy a okapů, vyčištění a impregnace kamene, výměna
oken, bočních dveří a instalace nového venkovního ozvučení.
Kaple ve Smilovicích: restaurování hlavního kamenného vstupního portálu, oprava
a nátěr stěn fasády kaple i hospodářské budovy. Nátěr okenic ve věži, okapů, parapetů
a obklad podhledů střechy hospodářské budovy.
Kaple v Hnojníku: oprava soklu, nová stříška nad dveřmi.
Náklady na opravy kaplí celkem činily
295 000 Kč.
Všechny investice stály mnoho úsilí, co jsme
zvládli, udělali jsme sami. I přesto nás opravy
stály nemalé prostředky. Sborové peníze
na vyjmenované opravy byly ve výši 400 000
Kč, půjčka od fondu oprav a investic z ústředí
církve 200 000 Kč, dotace a dary od obcí
180 000 Kč.
Poznali jsme i zklamání, když nám nebyl
schválen příhraniční projekt na Lesní kostely, v rámci, kterého byla zahrnuta rekonstrukce
kostelního domku. Velmi nás to mrzí, protože jsme tomu věnovali hodně času, energie
a peněz. V Žalmu 127 se píše: Nestaví-li dům Hospodin, marně se namáhají, kdo jej
stavějí. V současné době nemáme tak velké finanční prostředky, abychom sami
zaplatili rekonstrukci.
Důležité je připomenout, že sbor finančně podporuje děti v nedělních školkách,
školení vedoucích mládeže, projekt mise v Místku, tábor dětí na Ukrajině a další aktivity.
Za rok 2016 sbor odvedl do mzdového,
provozního fondu v ústředí církve a mzdový
příspěvek na pracovníky 344 600 Kč. Příspěvek
na mzdy se každým rokem zvyšuje o 6 % až do
plného samofinancování mzdových nákladů.
Abychom se na daný stav připravili, zřídili jsme
od roku 2015 rezervní fond, na němž každým
rokem ukládáme 100 000 Kč.
To vše znamená, že jsme a budeme stále
více závislí na darech našich členů sboru,
příznivců a podporovatelů. Děkujeme všem
za Vaši štědrost, obětavost a peníze, které během roku věnujete našemu sboru.
Děkujeme za finanční podporu obecním úřadům, v Hnojníku, Komorní Lhotce, Řece,
Smilovicích a Stříteži.
Budeme vděčni za Vaší podporu a štědrost i v příštím roce 2018. Doporučená
dobrovolná částka na 1 člena sboru 1200 Kč ročně je stále potřebná pro provoz, opravy
a investice. Nejvýhodnější je posílat peníze v menších částkách trvalým příkazem z účtu
na číslo sborového konta 191060136/0300. Dary je možné předat i v kanceláři sboru,
případně složenkou.
Jiří Czernek
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Nedēlní besídka
Nedělní besídka

Čas setkání

Kontaktní osoba

Telefon
777 010 282

Hnojník (budova PZKO)

9.00 h

Ester Witasová

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

Nedělní besídky jsou určené pro děti do 13 let. Můžete na ně narazit v Řece,
Smilovicích, ve Stříteži, v Hnojníku a v Komorní Lhotce. Jejich úkolem je přiblížit Boží
zvěst a biblické pravdy jednoduchou a srozumitelnou formou. Kromě pravidelného
nedělního setkávání se ještě organizují centrální akce, a to Drakiáda, Mikulášská party
a letní tábor v Oldřichovicích „Pod Lipou“. Všechny tyto setkání jsou u dětí velice
oblíbené.
Pojďme se nyní blíže podívat na nedělní
besídku v Hnojníku. Během své nedávné
historie několikrát změnila své působiště.
Nejdříve jsme se s dětmi scházeli v evangelické
kapli, poté v mateřské škole, a nakonec jsme
přijali pozvání do PZKO. Jsme rádi, že se nyní
nacházíme téměř v centru vesnice a na
neutrální půdě, takže můžeme oslovit i děti
z jiných denominací. Kromě zajímavých lekcí,
písní a soutěží se mohou děti rovněž těšit na
kreativní tvorbu, což zázemí budovy PZKO
umožňuje.
Co se týká pracovníků naší besídky, časem
jsme se rozrostli na čtyři členy. Za to jsme Pánu
Bohu nesmírně vděční. Součástí našeho týmu
jsou Danielka Steblová, Helenka Boroňová,
Ester a Kája Witasovi. I v tomto roce jsme
pociťovali Boží požehnání a přítomnost.
Děkujeme Pánu Bohu za každé nové dítko,
které k nám přišlo.
Rádi bychom z tohoto místa poprosili
všechny čtenáře o přímluvné modlitby za
naše besídky. Budeme také moc rádi, pokud pomůžete rozšířit naše řady o nové děti
nejen v Hnojníku, ale také v Řece, Smilovicích, Stříteži a Komorní Lhotce.
Karel a Ester Witasovi
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Dorost a mládež
Dorost

Čas setkání

Kontaktní osoba

Telefon

17.30 h

Lukáš Niemczyk

777 223 540

Komorní Lhotka
(farní budova)

18.00 h

Pavel Kokotek
Roman Niemczyk

728 019 327
723 646 222

Smilovice (středisko Karmel)

18.00 h

Beata Pientoková
Jakub Pientok

739 625 466
731 731 735

Střítež (kulturní dům)

17.00 h

Tomáš Kaleta

736 126 283

Komorní Lhotka (farní budova)
Mládež

Mladí lidé od 13 do 17 let se v našem sboru pravidelně scházejí na dorostech
v Komorní Lhotce a ve Stříteži. Starší dorostenci jsou pak přeřazováni do mládeží, které
jsou v našem sboru také dvě, a to ve Smilovicích a v Komorní Lhotce.
Během roku 2017 se uskutečnilo hodně společných akcí. V únoru jsme byli na zimním
pobytu v Návsí, v dubnu jsme se setkali na velkopátečním večeru chval a modliteb,
v květnu jsme se zúčastnili centrálního mládežnického výšlapu na Gírovou, v červnu
jsme společně smažili vaječinu v našem sborovém altánku. Léto bylo opět ve znamení
táborů, a to XcamPu a společného stanování, které se letos uskutečnilo v Komorní Lhotce
na louce br. Lumíra Svobody. Během celých
pěti dnů nás provázel starozákonní Noe a jeho
životní příběh. Noe nám byl vzorem v odvaze,
vytrvalosti a poslušnosti. Počasí na stanování
bylo nevyzpytatelné a alespoň jednou denně
pršelo. I přes nepřízeň počasí jsme si stanování
užili a odjížděli jsme z něj sice unavení, ale naplněni Boží přítomností. Kromě našeho stanování se někteří z nás ještě zúčastnili festivalů Campfest a United.
Mnoho mladých se také zapojilo do přípravy a pomoci na místních příměstských
táborech. Na podzim jsme měli převodovku
nejstarších dorostenců do mládeže a žnivovku. Určitě se jako mládeže nechceme uzavírat ostatním lidem a chtěli bychom navázat
nové kontakty. Takže pokud třeba nikam
v pátky nechodíš a chtěl bys zavítat do příjemného, přátelského kolektivu, poznat nové
lidi, společně studovat Bibli, zahrát si například
volejbal nebo nějaké deskovky, určitě tě mezi
sebe rádi přijmeme. :-)

Roman Niemczyk
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Biblické hodiny
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

Je velikým darem našeho Pána, že se můžeme scházet již řadu let v našem sboru na
biblických hodinách. Scházíme se na výše uvedených místech.
K čemu slouží tato setkání? Nosnou částí biblických hodin je studium Božího Slova
a modlitba. Povzbuzení můžeme být rovněž společným zpěvem křesťanských písní,
svědectvími, vystoupením hudebních skupin a dalším doprovodným programem.
Biblickou hodinu lze také přijímat jako účast v Boží škole. Nejednoho pracovníka na
Božím díle formovala právě biblická hodina.
Proč je důležité studovat Boží Slovo?
Odpověď na tuto otázku můžeme najít v 2.
listu apoštola Pavla Timoteovi 3,16–17: Veškeré
Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k
učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově
ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě
připraven ke každému dobrému činu.
Boží slovo na biblických hodinách nás
vyučuje Božím pravdám, také často usvědčuje
a ukazuje řešení v mnoha životních situacích.
Cílem působení Božího slova v našich
životech má být schopnost sloužit, schopnost konat dobré skutky, schopnost podílet se
na Božím díle ve všech jeho formách, vést posvěcený život.
Témata jednotlivých biblických hodin jsou připravována členy Křesťanského
společenství, z.s. a na některých místech také pastory místního sboru. V letošním roce
jsme poznávali Biblické pravdy a Boží vlastnosti. V letních měsících jsme studovali život
a službu proroků Eliáše a Elíši. Celý soubor témat byl nazván „Letní prorocká škola“.
Pokud máte touhu poznávat Boha a jeho slovo, vyberte si jedno z výše uvedených
míst a přijďte mezi nás. Již se na vás těšíme.
Tomáš Niemiec
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Přehled bohoslužeb
Den

Svátek

Čas

Zpověď,
Večeře Páně

Bohoslužby
a slavnosti

Ofěra

LEDEN / STYCZEŃ
1.1. Nový Rok

8.30 Č/P

Svátek Zjevení
Setkání na faře ATM

16.30
spol.

7.1. 1. Neděle po Zjevení

8.30 Č

14.1. 2. Niedziela po Epifanii

8.30 P

21.1. Poslední po Zjevení

8.30 Č

6.1.

28.1. 3. Niedziela przedpostna

8.30 P

sbor

v rámci
bohoslužeb

sbor
Hnojník 14.00
Č/P

děti,
mládež
sbor

w ramach
nabożeństwa

Smilovice
Karmel 8.30

sbor

ÚNOR / LUTY
4.2. 2. Neděle před postem
11.2.

Niedziela przedpostna
Mládežnické bohoslužby

8.30 Č

sbor
Gnojnik 14.00
P/Č

8.30 Č/P

16.2. 1. Piątek pasyjny

16.30 P

18.2. 1. Niedziela pasyjna

8.30 P

23.2. 2. Postní pátek

16.30 Č

25.2. 2. Postní neděle

8.30 Č

w ramach
nabożeństwa
v rámci
bohoslužeb

Slezská
diakonie

sbor

Smilovice
Karmel 8.30

sbor

BŘEZEN / MARZEC
2.3. 3. Piątek pasyjny
4.3.

3. Niedziela pasyjna
Zebranie zborowe

9.3. 4. postní pátek

16.30 P
8.30 P

nabożeństwo
skrócone

sbor

16.30 Č

seniorát

4. postní neděle
Neděle diakonie

8.30 Č

sbor

16.3. 5. Piątek pasyjny

16.30 P

18.3. 5. Niedziela pasyjna

8.30 P

11.3.

23.3. 6. postní pátek
24.3.

Spotkanie seniorów
ze sp. i Wieczerzą Pańską

w ramach
nabożeństwa

sbor

16.30 Č
14.00 P/Č
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Den
25.3.

Svátek
Palmová neděle
Program dzieci w kościele

29.3. Zelený čtvrtek

Čas
8.30 Č/P
16.30 Č

30.3. Wielki Piątek

8.30 P

30.3. Velký pátek

16.30 Č

Zpověď,
Večeře Páně

Bohoslužby
a slavnosti

Ofěra
nedělní
besídky

po bohoslužbách
v rámci
bohoslužeb
w ramach
nabożeństwa
v rámci
bohoslužeb

DUBEN / KWIECIEŃ
1.4 Wielkanoc
Velikonoční pondělí
Seniorátní bohoslužby

8.30 spol.

8.4. 1. Neděle po Velikonocích

8.30 Č

15.4. 2. Niedziela po Wielkanocy

8.30 P

22.4. 3. Neděle po Velikonocích

8.30 Č

2.4.

29.4.

4. Niedziela po Wielkanocy
Mládežnické bohoslužby

pastoři,
varhaníci

8.30 P/Č
Gnojnik 14.00
P/Č
Rzeka 13.30 P
po bohoslužbách (sp. + WP
w ramach)

sbor
sbor

v rámci
bohoslužeb

Smilovice
Karmel 8.30

8.30 spol.

Misijní
fond
sbor

KVĚTEN / MAJ
6.5. Památka posvěcení kostela
10.5.

Nanebevstoupení Páně
Setkání v sálu na faře

13.5. Zkouška konfirmandů

20.5.

1. Święto Zesłania
Ducha Świętego

2. Svátek seslání
21.5. Ducha svatého
Společné smažení vajíček
25.5. Noc kostelů
27.5. Święto Trójcy Świętej

Odpolední
slavnost
v kostele 15.00

8.30 Č/P

sbor

16.30
spol.
8.30 Č/P

po bohoslužbách

8.30 P/Č

po nabożeństwie

Dzień matki
Hnojník 14.00
Smilovice 15.00
KL 16.00
Řeka 13.30 Č
(zp.+ VP
v rámci)

sbor
pastoři,
varhaníci

16.30
spol.
od 18.00
8.30 P

w ramach
nabożeństwa

Smilovice
Karmel 8.30

sbor

ČERVEN / CZERWIEC
3.6. Slavnost konfirmace
10.6.
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Sborový den
Mládežnické bohoslužby

8.30 spol.
8.30 spol.

w ramach
nabożeństwa

sbor
sbor

Den

Svátek

17.6. 3. Neděle po Trojici
24.6.

Zakončení školního roku
Vystoupení dětí v kostele

Čas

8.30 Č

Zpověď,
Večeře Páně

Bohoslužby
a slavnosti

Ofěra

v rámci
bohoslužeb

Smilovice
Karmel 8.30
Godula 15.00

XcamP
nedělní
besídky

8.30 Č/P
ČERVENEC / LIPIEC

1.7. 5. Niedziela po Trójcy

8.30 P

8.7. 6. Neděle po Trojici

8.30 Č

15.7. 7. Niedziela po Trójcy

8.30 P

22.7. 8. Neděle po Trojici

8.30 Č

sbor

29.7. 9. Niedziela po Trójcy

8.30 P

sbor

w ramach
nabożeństwa

Gnojnik 14.00
P/Č

Konference rodin

XcamP

sbor

SRPEN / SIERPIEŃ
5.8. 10. Neděle po Trojici

8.30 Č

12.8. 11. Niedziela po Trójcy

8.30 P

19.8. 12. Neděle po Trojici

8.30 Č

26.8. 13. Niedziela po Trójcy

8.30 P

v rámci
bohoslužeb

sbor
Hnojník 14.00
Č/P

Fond
Gustav
Adolf
Werk
sbor

Smilovice
Karmel 8.30

sbor

Rzeka 13.30 P
(sp. + WP
w ramach)

sbor

Gnojnik 14.00
P/Č

sbor

ZÁŘÍ / WRZESIEŃ
2.9.

Začátek školního roku
Program dzieci w kościele

9.9. 15. Neděle po Trojici
16.9.

16. Niedziela po Trójcy
Evangelický den

23.9. 17. Neděle po Trojici

30.9. Mládežové bohoslužby

8.30 P/Č
8.30 Č

v rámci
bohoslužeb

8.30 P

sbor

8.30 Č

Smilovice
Karmel 8.30
Odpolední
slavnost
Karmel 15.00

sbor

Odpolední
slavnost 15.00

sbor

8.30 spol. po bohoslužbách

vydávání
publikací

ŘÍJEN / PAŹDZIERNIK
Spotkanie seniorów
6.10.
ze sp. i Wieczerzą Pańską

14.00 P/Č

7.10. Dziękczynne Święto Żniw

8.30 P/Č

14.10. 20. Niedziela po Trójcy

8.30 P

w ramach
nabożeństwa

Světový
luterský
svaz
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Den

Svátek

21.10. 21. Neděle po Trojici
28.10. Reformační bohoslužby
31.10.

Svátek Reformace
Setkání na faře

Čas

Zpověď,
Večeře Páně

8.30 Č
8.30 Č/P

v rámci
bohoslužeb

Bohoslužby
a slavnosti

Ofěra

Smilovice
Karmel 8.30

sbor

Odpolední
reformační
slavnost
Karmel 15.00

sbor

Řeka 13.30 Č
(zp. a VP
v rámci)

sbor

Hnojník 14.00
Č/P

sbor

16.30
spol.
LISTOPAD / LISTOPAD

4.11. Pamiątka Umarłych

11.11. Neděle pokání

8.30 P/Č

8.30 Č/P

18.11.

Przedostatnia niedziela
roku kościelnego

8.30 P

25.11.

Poslední neděle
církevního roku

8.30 Č

v rámci
bohoslužeb

sbor
Smilovice
Karmel 8.30

sbor

PROSINEC / GRUDZIEŃ
1.12.

Setkání seniorů se zpovědí
a Večeří Páně

14.00 P/Č

2.12. 1. Niedziela Adwentowa

8.30 P

po bohoslužbách

Dětská vánoční
slavnost
Řeka 14.00
Střítež 16.00

pastoři

9.12. 2. Adventní neděle

8.30 Č

v rámci
bohoslužeb

Dětská vánoční
slavnost
Hnojník14.00
KL 16.00

sbor

15.12. Sborový vánoční večer
16.12.

3. Niedziela Adwentowa
Program dzieci w kościele

16.12. Adventní koncert

16.00
8.30 P/Č
17.00
v rámci
bohoslužeb

23.12. 4. Adventní neděle
24.12. Štědrý večer

22.00 Č/P

25.12. 1. Św. Narodzenia Pańskiego

8.30 P/Č

26.12.

2. Św. Narodzenia Pańskiego
Mládežnické bohoslužby

8.30 spol.

30.12.

Seniorátní bohoslužby
Třanovice

31. 12.

Starý Rok
Silvestr
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nedělní
besídky

po bohoslužbách
Dětská vánoční
slavnost
Smilovice 15.00

9.00
Sborový večer
15.30 Č/P KL 16.30
Smilovice 18.00

Smilovice
Karmel 17.00

fond
vzdělávání

Misie v Místku
Chtěl bych v několika větách popsat, co jsme prožili během druhého roku naší misijní
služby v Místku. Začátkem prosince 2016 jsme začali připravovat pronajaté prostory
města, celkem tři místnosti, které jsme spolu s naší činností nazvali M zóna. Jsme rádi, že
se vše podstatné podařilo připravit tak, že jsme mohli už v polovině prosince v M zóně
přivítat na neformálním večeru obyvatele tohoto panelového domu, kterých přišlo
včetně dětí kolem 22. V první polovině roku 2017 proběhl kurz Objevování křesťanství.
Kurz navštěvovaly 4 osoby, některé jsou i nadále s námi v kontaktu a jsou pravidelnými
účastníky našich nedělních dopoledních setkání u Božího slova, písní a společného
neformálního času. Kromě programu pro dospělé probíhá také paralelně i program
pro děti. Během týdne mimo prázdniny míváme v M zóně setkávání maminek na
rodičovské (baby club) a angličtinu, kterou vedou manželé z USA. Angličtina je
rozdělena na skupinu pro děti a dospělé, čímž na kurz anglické konverzace můžou
společně docházet rodiče s dětmi. Tyto kontaktní aktivity navštěvuje asi sedm osob
a jsou dobrou příležitostí k tomu, abychom jak na baby clubech či hodinách anglické
konverzace mohli otevírat otázky víry, či otázky z běžného života.
Začátkem prázdnin jsme opět zorganizovali aktivitu směrem k rodinám s dětmi pod
širým nebem, tzv. Impuls týden, ve známém areálu Sokolík v Místku. Během těchto tří
odpolední jsme i s pomocí dobrovolníků z našeho sboru připravili různá stanoviště, na
kterých si děti mohly zasoutěžit, něco vyrobit nebo jen tak zahrát nějakou hru. Tyto
aktivity byly dobrou příležitostí k navázání nových kontaktů a také zde mnoho maminek
přijalo pozvání na baby club. Pro rodiny jsme pak naplánovali a uskutečnili několik
výletů na zajímavá místa v blízkém okolí, během nichž jsme se mohli s nimi lépe poznat.
V následujícím období bychom se chtěli ještě více zaměřit na obyvatele našeho

panelového domu, pro které jsme již letos uspořádali smažení vaječiny, či přednášku
o komunikaci v manželství.
A tak nic neznamená ten, kdo sází, ani kdo zalévá, nýbrž Bůh, který dává vzrůst.
1Kor 3:7
Roman Kotek
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Setkání nejen pro manželské páry
Lépe je dvěma než jednomu (…) Upadne-li jeden, druh jej zvedne (…) A nit trojitá se
teprve nepřetrhne! Kaz 4:9 - 10 + 12
Stejně jako je manželství zatím základní buňkou naší společnosti a státu, tak je
manželství a rodina jednou ze základních složek i našeho sboru a velikým Božím
darem pro každého z nás. To si plně uvědomuje vedení našeho sboru a Křesťanského
společenství, a proto věnuje budování zdravých manželství obzvlášť velkou péči
a podporu. Tomu, že se jedná o nemalou část členů našeho sboru, nasvědčuje i počet
manželských párů, které se zapojují do práce této skupiny.
Jsme vděční Pánu za více než sedmdesát manželských párů, které pracují ve čtyřech
skupinkách. Manželé se v těchto skupinkách aktivně podílejí na přípravě pravidelných
setkání. Tato setkání se konají tři až čtyřikrát do roka a jsou na ně pozývání zajímaví
hosté s přednáškami na aktuální témata týkající se problematiky manželství. V minulosti
to byli lékaři, psychologové, pracovníci manželských poraden, pastoři atp. Součástí
těchto setkání jsou hudební vystoupení křesťanských hudebních skupin různých žánrů,
soutěže a další zábavný program. Samozřejmě je zde prostor pro vzájemné sdílení se
u kávy, čaje a bohatého pohoštění. Na každém setkání je zajištěn i program pro naše
děti.
Minimálně dvakrát do roka jsou pořádány nízkonákladové výlety rodin do přírody
v blízkém nebo vzdálenějším okolí, kde kromě obdivování krás přírody si můžeme
i zasportovat. V minulosti byly pro rodiny zorganizovány např. pobyty v Jeseníkách, na
Slovensku, sportovní rodinný výlet do Valtic a okolí a spousta dalších hodnotných akcí.
Letos se uskutečnil jednodenní výlet rodin s dětmi do dětského zábavného parku v obci

Inwald v Polsku, kde účastníci mohli navštívit park miniatur a spoustu dalších atrakcí.
Každé manželství, každá rodina v našem sboru si může vybrat akci a aktivitu, která
jim bude vyhovovat. Proto chceme mezi nás pozvat všechna manželství, mladá i starší,
která mají chuť strávit společné chvíle u Božího slova ve společnosti bratří a sester,
kamarádů a přátel. Věříme totiž, že jen manželský svazek dvou lidí podepřený třetí nití
– Bohem – může přečkat nástrahy a útoky světa.
Těšíme se na setkávání s Vámi i v roce 2018.

Petr Tomala
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Baby club
Milé maminky,
jste na rodičovské nebo mateřské dovolené
a chcete se seznámit s dalšími maminkami?
Jsou vaše děti rády mezi ostatními dětmi
a chcete je pomalu zvykat na kolektiv? Rády
byste si popovídaly o běžných radostech
i starostech maminek? Pak přijďte určitě mezi
nás na Baby Club. Scházíme se každou první
a třetí středu v měsíci na faře SCEAV v Komorní
Lhotce v 9:00.
Naše první setkání proběhlo 1. března 2017, na kterém jsme se navzájem představili,
děti si klidně hrály a maminky si mohly vypít
kávu a popovídat. Naše setkání zahajujeme
v kruhu, kde se maminky společně s dětmi učí
básničky, písničky s ukazováním a také různé
pohybové písničky. Máme velmi zajímavý
pracovní sešit Malíček, v němž mají děti
s maminkami prostor pro kreslení, vystřihování
a lepení.
Změna prostředí prospívá jak dětem, tak
maminkám, proto se snažím na Baby Clubu
střídat různé aktivity, jak pro maminky i pro
děti. Měli jsme na Baby Clubu spoustu zajímavých hostů s přednáškami, např. na tato
témata: Proč slavíme Velikonoce; Jak na zdravé zoubky; učili jsme se, jak poskytnou
první pomoc a jak do jídelníčku zařadit zdravé potraviny, pod vedením majitelky zdravé
výživy v Komorní Lhotce. Měli jsme pozvanou i fotografku, která fotí pro organizaci
Člověk a víra. Výsledkem byla beseda na téma, jak fotit portrétní fotografie našich
ratolestí a profesionální velikonoční fotka dětí s živým králíčkem.
Jako součást přípravy na Velikonoce jsme si vytvořili věnec na dveře ze skořápek od
vajíček a také jsme vystřihovali velikonoční girlandu s motivem zajíčků. Děti se naučily
pískování – malování barevným pískem, malování bublinkovou fólií a z kartónu jsme si
udělali ptačí budky. Skládali jsme ubrousky na slavnostně prostřenou tabuli a povídali
o zásadách stolování. Mnoho dalších zajímavých aktivit ještě připravujeme.
Když nám přálo počasí, vyrazili jsme společně na výlet do okolí. Byli jsme na přehradě
Olešná, kde je velmi hezké dětské hřiště. V rámci posledního setkání před prázdninami
jsme navštívili jízdárnu Mon Cheri v Hnojníku, kde se děti povozily na konících. Také jsme
měli možnost nahlédnou do stájí s odborným výkladem, jak se starat o koně.
Srdečně Vás zvu na naše setkání a těším se na nové tváře, které obohatí naše
společenství.

Monika Hloušková
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Hudba ve sboru
Dechový orchestr

Čas setkání

Kontaktní osoba

Telefon

Komorní Lhotka (farní budova) neděle, 10.00 h

Jiří Cyroň

735 747 927

Smilovice (středisko Karmel)

Petr Bromek

777 134 830

Pavel Šigut

733 280 463

Komorní Lhotka (farní budova) středa, 19.00 h

Josef Tomala

777 558 121

Smilovice (středisko Karmel)

Roman Pientok

737 415 657

Jakub Pientok

731 731 735

středa, 19.00 h

Minidechovka
Pěvecký sbor

neděle, 17.00 h

Skupina
Po!me

S Boží pomocí jsme prožili požehnaný rok v našem dechovém orchestru. Oslavili jsme
50. výročí trvání dechové hudby v Komorní Lhotce. Ani se tomu nechce věřit, jak ten
čas rychle ubíhá. Abychom na něco nezapomněli, vše je zapsáno už ve třech kronikách
od vzniku až po dnešek. To, co se nemění, je téma: „Vše chceme činit k oslavě našeho
Pána a Spasitele, Ježíše Krista.“
Připomenuli jsme si 500 let od vzniku reformace. Také mnozí velicí mužové víry byli
skvělými hudebníky. Od Jubala přes krále Davida až po Martina Luthera, Komenského,
Třanovského. I my chceme stát věrně v této službě, neboť nás k tomu vybízí text ze
Nu 10:10: Na trubky budete troubit, také
ve dnech svých oslav, při slavnostech, při
začátcích měsíců, při zápalných obětech
a při pokojných obětech. Tak se budete
připomínat svému Bohu. Já jsem Hospodin,
váš Bůh.
Celý minulý rok jsme se snažili také
„připomínat“ svému Bohu – každou druhou
neděli vystoupením na biblických hodinách,
vystoupením na bohoslužbách, na slavnosti
u památníku na Goduli, koncertem k 50. výročí založení dechového orchestru v Komorní
Lhotce, koncertem misijních dechových orchestrů ve Wiśle v Polsku. I v tomto roce
prosíme o Boží přízeň. Chceme oslovit a zapojit mladou generaci mezi nás. Věříme, že
i letos prožijeme v našem orchestru požehnaný rok. Ať nám Pán Bůh žehná a zachová
si své dílo ke své slávě. V 1Pa 25:7 je zapsána zajímavá zmínka o hudebnících: Spolu
s jejich příbuznými, vyškolenými v Hospodinově hudbě, jich bylo 288, sami mistři. Jsem
skromný, abych chtěl dosáhnout takového čísla hudebníků, ale místo pro ochotné
mezi námi je stále ještě volné. Mým osobním přáním je, aby v tomto roce přibylo těch
nových „vyškolených v Hospodinově hudbě“. Kéž nám je Pán přidá! Pojďme společně
oslavovat našeho Pána Ježíše Krista!

Jiří Cyroň
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Hudba ve sboru
V poválečných letech prožívá Slezsko duchovní probuzenecké obrození.
Mnoho bratří a sester, kteří odevzdali svůj život Pánu Ježíši, cítili potřebu využít své
duchovní dary a schopnosti ve službě Pánu Bohu, ale i svým bližním. Ne jinak tomu
bylo i ve Smilovicích, kde nadšení bratři na popud již založené dechové hudby
v Třanovicích, ale i na mnohé výzvy bratra faráře Vladislava Santariuse, který byl
pastorem Slezské církve evangelické a. v., na podzim roku 1957 založili dechovou
hudbu Smilovice, která svými křesťanskými písněmi začala chválit Pána Ježíše.
Prvními členy dechového orchestru byli tito hudebníci – L. Biedrawa, K. Bromek,
K. Molin, R. Bromek a T. Zmija. Prvním dirigentem byl K. Rucki, který dirigoval
dechový orchestr do roku 1984. V prvních letech byl jeho velkým pomocníkem
a zároveň pedagogem dirigent J. Kotas starší, který docházel jednou měsíčně,
aby poradil, pomohl a povzbudil mladé hudebníky. Oba dirigenti byli rovněž
výborní skladatelé, jejichž duchovní písně a pochody se hrají dodnes. Hudebníci
na počátku zkoušeli v rodinných domech. V pozdějších letech začali přibývat
další mladí nadšení hudebníci, kteří nebyli jen ze Smilovic, ale i z Gutů, Řeky, Třince
a dalších přilehlých obcí.
Největšího počtu hudebníků dosáhla dechová hudba v 80. letech. Když byla
v roce 1975 zrekonstruována evangelická kaple ve Smilovicích, pravidelné zkoušky
začaly probíhat zde. V roce 1984 přichází do smilovické dechové hudby nový dirigent
J. Sikora z Třince, který vede dechový orchestr až do roku 2003. Tento výborný
dirigent, ale i skromný člověk, velmi obohacuje za dobu své působnosti dechovou
hudbu a to nejen svou profesionalitou, ale hlavně skladatelskou činností. Na podzim
roku 2003 žezlo dirigenta přebírá hrající
dirigent P. Bromek, který hraje v dechovém
orchestru od svého mládí a jehož cílem
je pokračovat ve výrazných šlépějích
jeho předchůdců. Tóny dechové hudby
můžete slyšet na ranních bohoslužbách,
odpoledních biblických hodinách i na
dalších významných církevních událostech.
Dne 1. 10. 2017 proběhl Slavnostní koncert
při příležitosti 60. výročí založení dechového
orchestru v evangelickém kostele v Komorní
Lhotce, kde repertoár tvořilo patnáct
nových skladeb. V této kapele se za její existenci vystřídala pěkná řádka muzikantů.
V současnosti hraje dechová hudba v počtu čtrnácti členů. Dechováci mezi sebou
rádi uvítají nové členy, kteří již umí, anebo by se chtěli naučit hrát na dechový nástroj.
Cílem a vizí všech členů dechové hudby je chválit jméno Pána Ježíše Krista a vytrvat
v této službě, která přináší požehnání pro posluchače. Ž 66:1: Hlahol Bohu, celá země.

Petr Bromek
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Celosborové akce
Co nás napadne, když se řekne „sborový
život“. Patrně zazní odpověď: nedělní
bohoslužby, shromáždění u příležitosti svátků,
jakými jsou např. Vánoce, Velikonoce nebo
konfirmace a založení sboru. Také nás nejspíš
mezi odpověďmi napadnou pravidelná
setkání dětí, dorostu a mládeže, manželských
párů, seniorů, žen a dívek, setkání pro všechny.
Možná přidáme smažení vajíček, společné
brigády, Noc kostelů, setkání na Goduli, letní
pobyty pro děti a mladé lidi, neděle díkůvzdání,
koncerty dechových orchestrů a další.
A možná někdo odpoví „sborový život“ – to je společné sdílení života, kde jsou společně
sdíleny víra, modlitba, radosti i starosti všedního dne.
Tolik odpovědí, kolik lidí, kteří tvoří samotný sborový život. Neboť co by byl sborový život
bez účastníků – bez nás sborovníků? V průběhu roku se máme možnost setkat, zastavit,
naslouchat a hovořit, společně se smát i plakat, pracovat a odpočívat, zaposlouchat
se do tónů hudby a zpěvu, zpívat, slyšet a studovat Boží slovo, být spolu jen tak, vypít
si čaj nebo kávu, něco dobrého i sníst na různých setkáních našeho sborového života.
Sborový den je setkáním napříč generacemi. Bohoslužby vedla mládež a Boží slovo
zvěstoval diákon Boleslav Taska. Prožili jsme teplý den, nastavovali tváře slunečním
paprskům a úsměvy vtipné tombole. Odpolední seniorátní slavnost SOLI DEO GLORIA
vyplnil koncert varhan, smyčcového orchestru a dechového kvartetu.
Setkáním pro všechny byl rovněž třídenní sborový zájezd, tentokrát při prozkoumávání
Slovenského ráje. Nadšeně jsme vystoupali a zase sestoupali při průzkumu největší
ledové jeskyně Slovenska a prohlédli si kaštel
Betliar. Celodenní trasu soutěskou Prielom
Hornádu – Kláštorisko mnozí prožili v akci
„pozvedám své oči k horám, odkud mi přijde
pomoc“ při zdolávání hlubokých kaňonů za
pomoci jisticích řetězů a stupaček, mostů,
dřevěných lavic, kovových žebříků či dalších
nástrah. Přechod vyžadoval nejen opatrnost,
ale přesvědčili jsme se o kvalitách vzájemné
podpory a pomoci. Zpáteční cesta byla již
brnkačka. Bohoslužby v městě Levoča byly
vyplněny povzbudivým slovem a písněmi,
následovala prohlídka města a největšího gotického dřevěného oltáře na světě.
V samotném závěru zájezdu jsme se kochali krásou Štrbského plesa. Už se těšíte?
Sborový život to je rodina, vzájemná pomoc a služba, sdílení a povzbuzení. Sborový
život je tvořen námi, lidmi, kteří milují tak, že to jde cítit.

Halina Pientoková
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Kontakty
Adresa

Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Komorní Lhotce
739 53 Komorní Lhotka 152
www.sceavkl.cz
Bankovní spojení: 191060136/0300

Úřední hodiny

Úterý		
14.30 - 16.00 h
Středa		
08.30 - 12.00 h
Schůzky mimo úřední hodiny po telefonické dohodě s pastorem.

1. pastor

Kurátor

2. pastor

Zástupce kurátora
Bohuslav Kokotek
tel. 723 957 872

Vanda Žurková
tel. 732 267 889

Kostelník

Ekonom

Pokladník

Anna Josieková
Drahomíra Uhlářová
Josef Samiec
Helen Kavuloková

tel. 607 274 210
tel. 773 379 996
tel. 725 307 530
tel. 739 324 350

Mgr. Boleslav Firla
tel. 604 667 899
boleslav.firla@seznam.cz
Mgr. Renáta Firlová
tel. 739 108 583
renafi@email.cz

Marta Svobodová
tel. 558 696 086

Správcové kaplí
Hnojník			
Smilovice		
		
Řeka
		

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

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

Katechetka

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

Varhaníci

Jiří Cyroň		
tel. 735 747 927		

Dana Zapletalová
tel. 724 623 718

Středisko Karmel
Jaromír Sláma
tel. 558 695 201

Prodej literatury

Audiozáznamy

Doba
prodeje
je
v
neděli
před
a po bohoslužbách,
případně po dohodě.

Audiozáznamy z bohoslužeb a dalších akcí jsou ke stažení
na sborových internetových stránkách. Nabízíme rovněž
možnost zapůjčení nahrávek na magnetofonových kazetách nebo CD.

Miroslav Kaleta
tel. 739 600 121

Marek Svoboda		
tel. 604 965 627		

Petr Helioš
tel. 739 324 159
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Investiční akce našeho sboru v roce 2017
rekostrukce kaple ve Smilovicích, Hnojníku a Řece

rekonstrukce toalet ve farní budově

předsálí farní budovy před a po rekontrukci

