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Kontakty

Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Komorní Lhotce
739 53 Komorní Lhotka 152

www.sceavkl.cz
Bankovní spojení: 191060136/0300

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

Telefon Email

1. pastor Mgr. Boleslav Firla 604	667	899 boleslav.firla@seznam.cz

2. pastor Mgr. Renáta Firlová 739	108	583 renafi@email.cz

Kurátor Jiří	Czernek 734	689	206 czernek123@seznam.cz

Zást. kurátora Bohuslav Kokotek 723	957	872

Kostelník Marta	Svobodová 605 007 594

Ekonom Ing. Jaroslav Szromek 731	158	333

Pokladník Dana Zapletalová 724	623	718

Varhaník Jiří	Cyroň 735 747 927

Varhaník Vanda	Žurková 732	267	889

Katechetka Daniela Niemczyková 723	264	380

Středisko	Karmel Jaromír Sláma 558	695	201

Správce kaple
Hnojník Anna Josieková 607 274 210

Správce kaple
Smilovice

Drahomíra	Uhlářová
Josef	Samiec

773 379 996
725 307 530

Správce kaple
Řeka Helen Kavuloková 739 324 350

Prodej	literatury Miroslav Kaleta 739 600 121

Audiozáznamy Marek	Svoboda
Petr Helioš

604 965 627
739 324 159

Adresa

Úřední	hodiny

Doba	prodeje	literatury	je	v	neděli	před	a	po	bohoslužbách,	případně	po	dohodě.
Audiozáznamy	jsou	ke	stažení	na	sborových	internetových	stránkách.	Nabízíme	rovněž	
možnost	zapůjčení	nahrávek	na	CD.
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Slovo pastora

Vyhýbej se zlu a konej dobro, vyhledávej pokoj a usiluj o něj. (Ž 34,15)
Odwróć się od zła i czyń dobrze, szukaj pokoju i ubiegaj się oń! (Ps 34,15)

Drazí čtenáři!
Z Boží milosti vstupujeme do další etapy života našeho sboru. A při pohledu na čas, který 

jsme v našem sboru prožili, můžeme pouze vyznat, že jsme si nic z toho, co jsme z Božích rukou 
přijali, nezasloužili.

Stejně tak to vnímal i David, autor žalmu 34, jehož 15. verš se stal biblickým heslem pro 
rok 2019. Když se totiž David podíval na svůj dosavadní život, musel přiznat, že udělal spoustu 
chybných rozhodnutí a kroků. Uvědomoval si, že mnohdy to, co udělal, bylo ve své podstatě 
zbytečné. O to víc si pak vážil Hospodinovy svrchovanosti a moudrosti, která ho v průběhu 
celého jeho života zachraňovala a chránila od všeho zlého… a toto vše vyjádřil David v našem 
žalmu. Dá se také říct, že toto všechno vyznal Bohu především proto, aby mohl ve svém srdci 
zakusit pokoj.

Když jsem nad tím vším uvažoval, uvědomil jsem si, že je to vlastně primární touha každého 
člověka. Jestliže však chceme prožívat pokoj ve svém nitru, měli bychom nejprve zjistit 
a pochopit, co, nebo kdo nás o pokoj okrádá. Měli bychom to před Bohem vyznat a dát Mu 
prostor k tomu, aby nás mohl formovat a proměňovat. Jestliže toto učiníme, pak nás onen pokoj 
prostoupí.

Ježíš při poslední večeři řekl apoštolům: Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne 
ten, který dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. ( J 14,27) Na závěr své řeči 
pak ještě dodal: Toto jsem k vám mluvil, abyste měli ve mně pokoj. Ve světě budete mít soužení. Ale 
buďte dobré mysli. Já jsem přemohl svět. ( J 16,33)

W powyższym wierszu, który jest jednocześnie hasłem biblijnym na rok 2019, pojawiają się 
cztery czasowniki zapisane w trybie rozkazującym: „odwróć się”, „czyń”, „szukaj” i „ubiegaj 
się”. Kiedy wypisałem sobie te słowa, jedno obok drugiego, uświadomiłem sobie, że Dawid 
nakreślił w tym wierszu pewnego rodzaju plan - to, jak w jaki sposób chciałby przeżyć resztę 
swego życia. Słowa te pisze w trybie rozkazującym, bo zależy mu na tym, by to właśnie działo 
się w jego życiu.

W pierwszym rzędzie Dawid pragnie więc dbać o to, by w jego sercu nie rozgościło się zło. 
Chce od niego odwracać nawet swe oczy, zostawiać go za sobą, bo wie, że tylko w ten sposób 
będzie mógł czynić to, co jest dobre i doskonałe w oczach Boga. Wie, że jeśli będzie czynił 
dobro, jego życie będzie miało sens a w jego sercu zapanuje pokój.

Odwróć się od zła i czyń dobrze, szukaj pokoju i ubiegaj się oń! Jeśli te słowa będą nas 
prowadzić w naszym dalszym życiu, to jestem pewien, że przeżyjemy życie pełne, prawdziwego 
pokoju i błogosławieństwa Bożego... a tego właśnie chciałbym nam wszystkim z całego serca 
życzyć!

Rok 2019 - Rok vděčnosti za svobodu. Fotografie z první a poslední strany nám mají 
připomenout, že z Boží milosti již 30 let žijeme ve svobodě. Na titulní straně jsou fotografie 
z roku 1989 a poslední strana dokumentuje setkání u památníku na Goduli v roce 2018.

Boleslav Firla
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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. 

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  ohoslužbách (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.

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.

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
V článku položím otázku: Jak žije náš sbor v Komorní Lhotce? Apoštol Pavel říká, máme 

žít tak, abychom se líbili Bohu. Je tomu tak i v našem sboru? Děkuji všem, kteří o to usilujete. 
Sborový informátor pouze stručně představuje dobrovolnou službu desítek obětavých sborových 
pracovníků. 

Presbyterstvo s pastory Firlovými, ve spolupráci s Křesťanským společenstvím se snaží 
vytvářet podmínky k práci pro Pána a nebýt překážkou. Naše hospodářská činnost je limitována 
objemem finančních prostředků. Loni jsme investovali do oprav značný objem peněz, proto 
letošní investice byly omezené. Nejvyšší výdaje představuje běžný provoz sboru, pak odvod 
na mzdy za pracovníky, odvod do provozního fondu ústředí církve, opravy sborových objektů, 
příspěvky na práci s dětmi, dorostem a mládeží, podpora misijního týmu v Místku a další. 
Spláceli jsme také půjčku na rekonstrukci toalet farní budovy. 

V roce 2018 jsme 
koupili přenosný 
počítač k  prezentaci na 
bohoslužbách, pro faru 
koberec a plynové topidlo. 
Naši sborovníci pracovali 
při údržbě a úklidu na jedné 
velké a několika menších 
brigádách. Položili dlažbu 
nového parkovacího místa, 
vymalovali místnost pro 
nedělní besídku a  dorost, 
schodiště v kostele, uklidili 
půdu fary, provedli práce na 
hřbitově u kostela a mnoho 
prací, které nejsou vidět, 
a přece jsou nezbytné. Ve 

smilovické kapli jsme vyměnili dveře i s oknem, očistili kamenný sokl, v Řece má kaple novou 
stříšku nad hlavními dveřmi a v Hojníku kaple září novou barvou fasády.  

Plechová krytina na střeše kostela je na hranici své životnosti a vyžaduje časté opravy. Poslali 
jsme žádost do programu obnovy památek v Moravskoslezském kraji až s 95 % dotací. Chceme 
opravit krov, bednění a vyměnit střešní krytinu kostela v ceně 2 441 692 Kč. V příštím roce je 
nutné naladit varhany, opravit staré lavice v kostele a postavit bezbariérový vstup do fary.  

Děkujeme Vám, kteří finančně podporujete náš sbor, děkujeme taktéž obcím za peněžní dary. 
Znovu a znovu prosíme o podporu i v dalších letech. Presbyterstvo rozhodlo zvýšit dobrovolný 
příspěvek člena sboru na 150 Kč za měsíc / 1 800 Kč ročně. Nejvhodněji je peněžní částku 
posílat měsíčně trvalým příkazem z účtu na číslo sborového konta 191060136/0300 je možno 
i složenkou, dary můžete předat i v kanceláři sboru. Písmo Svaté říká: Ochotného dárce miluje Bůh.  
(2 K 9,7).

Jiří Czernek
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Ekonomika církve

Ekonomika církve se počínaje rokem 2013 dostala do zcela nové situace. V souladu se 
Zákonem o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi došlo mezi 
Českou republikou a Slezskou církví evangelickou augsburského vyznání k podpisu Smlouvy 
o vypořádání, na základě které stát vyplácí naší církvi tzv. „finanční náhradu”. Ta se vyplatí ve 
třiceti bezprostředně po sobě následujících ročních splátkách (tj. do roku 2042). Česká republika 
se ve smlouvě dále zavázala, že již jen po dobu 17 let tzv. „přechodného období” (tj. do roku 2029) 
bude vyplácet příspěvek na podporu činnosti naší církve, jak tomu bylo od jejího vzniku. Výše 
příspěvku se od čtvrtého roku přechodného období každoročně snižuje o částku odpovídající 
5  % částky vyplacené v prvním roce přechodného období. Již třetím rokem dorovnáváme 
činnost naší církve, zejména tedy mzdové náklady, z vlastních zdrojů.

Jaká je role nás, správců těchto financí? Chceme jednat v souladu s Božím slovem, které 
nám říká: Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným. (1 K 4,2) Již nyní je 
potřeba začít intenzivně přemýšlet, analyzovat a efektivně se připravovat na období, kdy naše 
církev bude zcela financována z vlastních zdrojů. Ta doba se nenávratně blíží. 

V současné době se snažíme ještě podporovat aktivity na sborech, rekonstrukce a obnovy 
kostelů a farních budov. Je před námi ale náročné období, proto již nyní musíme pracovat na 
objektivním vyhodnocování, který sbor je schopný fungovat samostatně a který se již za pár let 
dostane do finančních problémů. Již nyní aktivně pracujeme na systému pomoci ekonomicky 
slabším sborům, aktivně komunikujeme v oblasti ekonomiky s presbyterstvy jednotlivých sborů 
a naším cílem je, aby byli dostatečně informováni a seznámeni s celou problematikou. Celá tato 
situace je pro naši církev obrovskou výzvou a věříme, že Pán Bůh je s námi a dá nám moudrost 
pro další kroky a rozhodování.

Záleží nám na tom, aby naše sbory plně fungovaly a do kostela přicházelo stále více a více 
lidí, kteří budou moci poznat a dozvědět se dobrou zprávu o Pánu Ježíši? Záleží nám na tom, 
aby naše historické kostely nechátraly a byly udržovány v dobrém stavu? Tato nová situace 
nás učí podílet se na provozu a činnosti našeho sboru zejména svými finančními příspěvky. 
Každý farní sbor již nyní odvádí na ústředí církve povinné odvody, ze kterých jsou dorovnávány 
chybějící mzdové náklady. A tato částka již nyní musí být součástí rozpočtu každého sboru. 
Náklady se budou každým rokem zvyšovat a ruku v ruce by se měly každým rokem zvyšovat 
i příjmy sboru. Naším úkolem je efektivně využít a zhodnotit každou korunu tak, abychom 
našim dětem a vnoučatům co jak nejvíce usnadnili jejich situaci v budoucnu. Členů sboru je 
mnoho, jaká je ale finanční obětavost každého člena? Položme si ruku na srdce a zamysleme se 
nad následujícími biblickými verši:

Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. 
Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť‚ 
radostného dárce miluje Bůh. Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli 
dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo. (2 K 9,6-8)

Alena Kukuczová
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Vděčnost	za	svobodu

Kolik událostí, změn a podob obsahuje slovo svoboda nebo polsky „wolność” i v křesťanských 
kruzích. Například, jak si Adam v Ráji vysvětlil Bohem mu danou omezenou svobodu? Myslel, 
že může všechno – i zakázané ovoce. Následky špatného rozhodnutí Adama si neseme do 
dnešních dnů. A co znamenala svoboda pro otroka a vězně Josefa? Jaká to byla změna, když 
z vězně se stal druhým mužem v Egyptě. V knize Skutků apoštolů je zase jiný pohled... zavolali 
apoštoly, poručili je zbičovat, zakázali jim mluvit ve jménu Ježíšovu a pak je propustili. A oni 
odcházeli z velerady s radostnou mysli, že se jim dostalo cti, aby nesli potupu pro jeho jméno. Dále učili 
den, co den v chrámě i po domech a hlásali evangelium, že Ježíš je Mesiáš. Bylo jim ctí, že mohou ve 
jménu Ježíše Krista snášet torturu a vězení. (Sk 5, 40–42)

  Svoboda, to není pouze rozvázání pout vězňů nebo volnost pohybu, svoboda slova a veřejné 
vyjadřování názorů nebo konec diskriminace černochů nejen v USA. Svobodu přejeme 
národům ve válkách a konfliktech, kde mnohokrát trpí děti a bezbranní, ale i pronásledovaným 
pro víru v Ježíše.

   Díky Bohu, že nepatřím do generace, která musela vytrpět a prožívat druhou světovou 
válku. Něco nesvobody jsme prožili v době normalizace, ale i my můžeme spolu s apoštoly 
vyznat: Bylo nám ctí, že jsme mohli nést potupu pro jeho jméno.

  Děkujme za dobu, ve které žijeme, za svobodu, kterou máme, a važme si správných 
rozhodnutí světských i křesťanských autorit. Mnohdy si kladu otázku, co vše se změnilo od 
sametové revoluce ze 17. listopadu 1989 a jak jsme tu dobu 30 let využili? A jak poznamenala 
svoboda vyznání křesťanů? Jsou více vděční nebo děkují za dobré podmínky? Mnozí křesťané 
berou vše jako samozřejmost a druzí opouštějí dobré zvyklosti a křesťanské zásady, volí 
kompromisy a sklouzávají k liberalismu. A to je druhá strana svobody – pohodlnost.

   V křesťanských periodikách jsou zapsaná rovněž svědectví lidí, kteří se stali svobodnými 
od alkoholu nebo drog. Jak jsou vděční za uvolnění z návykových látek. Společnost Šance 
podaná ruka nebo Slezská diakonie mají poradny a zařízení právě pro ty, kteří si na začátku 
svých experimentů mysleli, že si mohou bez omezení svobodně dělat, co chtějí. A jaký je jejich 
konec? Kolik úsilí a  peněz stojí jejich návrat do normálního života? Mnohokrát slyším na 
adresu křesťanů: „Ach vy omezenci, nesmíte to anebo ono.” Vždy rád těmto lidem vysvětlím, co 
by se mnou bylo, kdyby mne Pán Ježíš na cestě tohoto světa nezastavil. Víme, že rozumní lidé 
tohoto světa dali pravidla, zákony, vyhlášky a dopravní značky, aby nás chránily, ať jedeme stále 
po cestě a neskončíme v příkopu. Dodnes platí, že Bůh Otec nechal napsat v Bibli doporučení 
a pravidla nejen pro život na této zemi, ale i věčnost. Buďme za to vděční.   

Tu svobodu nám vydobyl Kristus. (Gal 5,1) Chtěl snad Pavel Galatským připomenout, kdo 
je vysvobodil z jha hříchů? Ano, ale Pavel jde ještě dále: když jste otročili tomuto světu svými 
vášněmi, modlářstvím, podlosti, hádkami... a vším tím co je zapsáno v 19. a 20. verši, Ježíš Kristus 
se nechal ukřižovat za celé lidstvo, abychom mohli žít věčně s ním. Tím jste se stali svobodnými 
a žijte už plní Ducha svatého a přinášíte jeho ovocem. (Gal 5,22-23).   

A nakonec rada apoštola Pavla: Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, 
přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají moc, abychom mohli žít 
tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasitele 
Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. (1 T 2,1–4) Ať Vám Bůh žehná.

Lumír Svoboda
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Nedělní	besídka

Neodmyslitelnou součástí našeho sborového života je nedělní besídka – biblické vzdělávání 
pro děti. Je určená dětem do 12 let. Její program je přizpůsobený tak, aby bylo Slovo Boží dětem 
zvěstováno adekvátním způsobem. Součástí setkávání jsou tedy písně, vyučování Božího slova, 
soutěže, hry, tvořivé dílny…

Na území našeho sboru se děti setkávají v Komorní Lhotce, v Hnojníku, ve Stříteži, ve 
Smilovicích a v Řece. 

Uvědomila jsem si, že každá besídka má své specifikum. Například v Komorní Lhotce je 
besídka rozdělena do dvou skupin – pro mladší a starší děti. V Hnojníku se děti setkávají 
v domě PZKO a ve Stříteži v sálu Obecního 
úřadu. Ve Smilovicích se konají 1x v měsíci 
bohoslužby, na začátku kterých nechybí ani 
děti z nedělní besídky ze Smilovic. Vždy na 
bohoslužbách zazpívají a vyslechnou si krátký 
příběh s  poučením. Pak ve svém programu 
pokračují ve vedlejší místnosti. A jaké je 
specifikum nedělní besídky v Řece? Kromě 
toho, že se děti setkávají v sálu Obecního 
úřadu až po našich hlavních bohoslužbách, 
je to počtem nejmenší besídka. Má „jenom“ 
8 členů. Ale ani tento malý počet není 
překážkou k tomu, aby se v neděli děti v Řece nesešli a něco si nezahráli, nezazpívali, nebo 
nevyslechli Boží slovo…

Kromě nedělní besídky jsou pro děti během celého roku připravované různé aktivity. 
Vzpomenu ty pravidelné. K nim jistě patří letní tábor „pod Lípou“. Již několik let se koná ve 
dvou turnusech. Je vždy plně obsazen a děti z táborů odcházejí nadšené. Během prázdnin se 
však mohou zúčastnit i 3denních táborů, které v tomto roce byli zorganizované v Komorní 
Lhotce, ve Stříteži, ve Smilovicích a v Řece. Ty 3 dny mají děti intenzivní zajímavý program. 
Každým rokem si povzdechnou: kdyby to trvalo déle. Na podzim je organizována Drakiáda. 
Společné pouštění draků. V loňském roce se podařila. Byla na louce ve Stříteži a v ten den 
foukal vítr. Takže nebyl drak, který by nelétal. Děti tehdy prožily krásnou sobotu. No a před 
Vánocemi je zorganizováno vánoční setkání. Toto setkání má vždy nějaký zajímavý název 
(Perníková party, Vločková party…) a nechybí na něm dokonce ani Mikuláš.

Dalo by se ještě hodně psát o práci s dětmi… Chci však poděkovat všem, kteří vstoupili do 
této služby. S láskou a s radostí se věnují této věkové skupině. Bohu díky za vás všechny.

Renáta Firlová

Nedělní	besídka Čas	setkání Kontaktní osoba Telefon

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

Komorní	Lhotka	-	mladší	děti 8.30	h Zuzana	Chodurová 732 274 146

Komorní	Lhotka	-	starší	děti 8.30	h Daniela Niemczyková 723	264	380

Řeka	(obecní	úřad) 10.30 h Beata Nowaková 739 524 706

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

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

6.1. Svátek Zjevení 8.30	Č

13.1. 1.	Niedziela	po	Epifanii 8.30	P Gnojnik 14.00
P/Č

děti,	
mládež

20.1. 2.	Neděle	po	Zjevení
Mládežnické	bohoslužby 8.30	spol. sbor

27.1. 3.	Niedziela	po	Epifanii 8.30	P w ramach 
nabożeństwa

Smilovice
Karmel	8.30 sbor

ÚNOR	·		LUTY

3.2. 4.	Neděle	po	Zjevení
Neděle	diakonie 8.30	Č Slezská 

diakonie

10.2. 5.	Niedziela	po	Epifanii 8.30	P Hnojník 14.00 
Č/P sbor

17.2. 3.	Neděle	před	postem 8.30	Č v rámci  
bohoslužeb sbor

24.2. 2.	Niedziela	przedpostna 8.30	P Smilovice
Karmel	8.30 sbor

BŘEZEN	·		MARZEC

3.3. Předpostní	neděle
Zebranie zborowe 8.30	Č zkrácené 

bohoslužby sbor

8.3. 1. Piątek	pasyjny 17.00 P

10.3. 1.	Niedziela	pasyjna 8.30	P w ramach 
nabożeństwa

Gnojnik	P/Č	
14.00 sbor

15.3. 2. Postní pátek 17.00	Č

17.3. 2.	Postní	neděle
Mládežnické	bohoslužby 8.30	spol. sbor

22.3. 3. Piątek	pasyjny 17.00 P

24.3. 3.	Niedziela	pasyjna 8.30	P Smilovice
Karmel	8.30 sbor

29.3. 4. Postní pátek 17.00	Č

31.3. 4.	Postní	neděle 8.30	Č v rámci  
bohoslužeb sbor

DUBEN	·		KWIECIEŃ

5.4. 5. Piątek	pasyjny 17.00 P

7.4. 5.	Niedziela	pasyjna 8.30	P
Rzeka 13.30 P 
(sp. + WP 
w	ramach)	

sbor
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12.4. 6. Postní pátek 17.00	Č

13.4. Spotkanie seniorów ze spow. 
i	Wieczerzą	Pańską

14.00 
spol.

14.4. Palmová	neděle
Program	dzieci	w	kościele 8.30	P/Č po	bohoslužbách Hnojník 14.00 

Č/P
nedělní	
besídky

18.4. Zelený	čtvrtek 17.00	Č v rámci  
bohoslužeb

19.4. Velký pátek 8.30	Č v rámci  
bohoslužeb

19.4. Wielki Piątek 17.00 P w ramach  
nabożeństwa

21.4. Velikonoční	neděle 8.30	Č/P pastoři,	
varhaníci

22.4. Velikonoční	pondělí
Seniorátní	bohoslužby 8.30	spol.

28.4. 1.	Neděle	po	Velikonocích 8.30	Č Smilovice  
Karmel	8.30 sbor

KVĚTEN	·		MAJ

5.5. Památka	posvěcení	kostela 8.30	P/Č
Odpolední	 
slavnost  
v kostele 15.00

sbor

12.5. Zkouška	konfirmandů 8.30	Č
Den matek
Hnojník 14.00
Smilovice 15.00
KL 16.00

sbor

19.5. Slavnost	konfirmace 8.30	spol. w ramach  
nabożeństwa sbor

24.5. Noc	kostelů od	18.00

26.5. 5.	Niedziela	po	Wielkanocy 8.30	P Smilovice  
Karmel	8.30 XcamP

30.5. Nanebevstoupení	Páně
Setkání	v	sálu	na	faře

17.00 
spol.

ČERVEN	·		CZERWIEC

2.6. 6.	Neděle	po	Velikonocích
Mládežnické	bohoslužby 8.30	spol. v rámci  

bohoslužeb
Řeka	13.30	Č	
(zp. a VP  
v	rámci)

sbor

9.6. 1. Svátek seslání  
Ducha svatého 8.30	Č/P Godula	15.00 pastoři

varhaníci

10.6. 2.	Św.	Zesłania	Ducha	Św.
Společné	smažení	vajíček

17.00 
spol.

16.6. Sborový	den
Zakončení	školního	roku 8.30	P/Č nedělní	

besídky

23.6. 1.	Neděle	po	Trojici 
Evangelický	den	Třinec 8.30	Č sbor

30.6. 2.	Neděle	po	Trojici 8.30	Č/P Smilovice 
Karmel	8.30 sbor

Den Svátek Čas
Zpověď,	 
Večeře	Páně

Bohoslužby	
a slavnosti

Ofěra
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ČERVENEC	·		LIPIEC

7.7. 3.	Niedziela	po	Trójcy 8.30	P w ramach 
nabożeństwa sbor

14.7. 4.	Neděle	po	Trojici 8.30	Č XcamP sbor

21.7. 5.	Niedziela	po	Trójcy 8.30	P Konferen-
ce	rodin

28.7. 6.	Neděle	po	Trojici 8.30	Č sbor

SRPEN	·		SIERPIEŃ

4.8. 7.	Niedziela	po	Trójcy 8.30	P sbor

11.8. 8.	Neděle	po	Trojici 8.30	Č
Fond	
Gustav 
Adolf	
Werk

18.8. 9.	Niedziela	po	Trójcy 8.30	P sbor

25.8. 10.	Neděle	po	Trojici 8.30	Č v rámci 
bohoslužeb

Smilovice 
Karmel	8.30 sbor

ZÁŘÍ	·		WRZESIEŃ

1.9. Začátek	školního	roku
Program	dzieci	w	kościele 8.30	P/Č

Řeka	13.30	Č	
(zp. a VP  
v	rámci)

sbor

8.9. 12.	Niedziela	po	Trójcy 8.30	P w ramach 
nabożeństwa

Gnojnik 14.00 
P/Č

sbor

15.9. 13.	Neděle	po	Trojic 8.30	Č sbor

22.9. 14.	Niedziela	po	Trójcy 8.30	P

Smilovice 
Karmel	8.30
Odpolední	
slavnost 
Karmel 15.00 

sbor

29.9. Mládežnické	bohoslužby 8.30	spol. vydávání	
publikací

ŘÍJEN	·		PAŹDZIERNIK

5.10. Spotkanie seniorów  
ze	sp.	i	Wieczerzą	Pańską

14.00 
spol.

6.10. Poděkování	za	úrody	země 8.30	Č/P Odpolední	
slavnost 15.00 sbor

13.10. 17.	Neděle	po	Trojici 8.30	Č Hnojník 14.00 
Č/P

Světový	
luterský 
svaz

20.10. 18.	Niedziela	po	Trójcy 8.30	P sbor

27.10. Pamiątka	Reformacji 8.30	P/Č v rámci  
bohoslužeb

Smilovice 
Karmel	8.30	 
Odpolední	
reformační	
slavnost  
Karmel 15.00

sbor

31.10. Svátek	Reformace	 
Setkání	na	faře	

17.00 
spol.

Den Svátek Čas
Zpověď,	 
Večeře	Páně

Bohoslužby	
a slavnosti

Ofěra
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LISTOPAD	·		LISTOPAD

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

sbor

10.11. 3.	neděle	před	koncem	 
církevního roku 8.30	Č Gnojnik 14.00 

P/Č sbor

17.11. Niedziela	pokutna 8.30	P/Č v rámci  
bohoslužeb sbor

24.11. Ostatnia	niedziela	
roku	Kościelnego 8.30	P w ramach 

nabożeństwa
Smilovice
Karmel	8.30 sbor

30.11. Setkání	seniorů	se	zpovědí	a	
Večeří	Páně

14.00 
spol.

PROSINEC	·		GRUDZIEŃ

1.12. 1.	Adventní	neděle 8.30	Č po	bohoslužbách
Dětská	vánoční
slavnost 
Řeka		14.00

pastoři

8.12. 2.	Niedziela	Adwentowa 8.30	P v rámci 
bohoslužeb

Dětská	vánoční
slavnost 
Hnojník14.00
KL 16.00 
Střítež	16.00

sbor

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

besídky

15.12. Adventní	koncert 17.00

21.12. Sborový	vánoční	večer 16.00

22.12. 4.	Niedziela	Adwentowa 8.30	P po nabożeństwie
Dětská	vánoční
slavnost 
Smilovice 15.00

sbor

24.12. Štědrý	večer 22.00	Č/P sbor

25.12. 1.	Św.	Narodzenia	Pańskiego 8.30	P/Č pastoři
varhaníci

26.12. 2.	Św.	Narodzenia	Pańskiego
Mládežnické	bohoslužby 8.30	spol.

29.12. Seniorátní	bohoslužby 
Třanovice 9.00

31.12. Starý Rok
Silvestr 15.30	Č/P

Sborový	večer
KL 16.30
Smilovice 16.30

fond	
vzdělá-
vání

Den Svátek Čas
Zpověď,	 
Večeře	Páně

Bohoslužby	
a slavnosti

Ofěra
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Dorost	a	mládež

Rok 2018 byl vyhlášen v naší církvi rokem mládeže. Kromě pravidelných setkání, která 
probíhají každý pátek, se konalo několik mimořádných akcí, které nás obohatily v objevování 
biblické pravdy. Na začátku roku se uskutečnily zimní pobyty dorostu a mládeží. V lednu také 
proběhl fotbalový turnaj mezi okolními sbory, kterého se zúčastnil také tým z Komorní Lhotky.  
V březnu náš sbor uspořádal při příležitosti roku mládeže Mezigenerační florbalový turnaj. 
Turnaje se zúčastnily všechny generace, od dětí až po seniory. Jako každoročně jsme se také setkali 
na společné velkopáteční mládeži po bohoslužbách a prožili večer chval a modliteb. V květnu 
jsme měli možnost zúčastnit se centrálního mládežnického výšlapu na Javorový a v červnu jsme 
smažili vaječinu v našem sborovém 
altánku. Jako každé prázdniny, i ty 
letošní, začaly pořádáním dětských 
táborů. Dobrým zvykem se stalo, že 
na těchto táborech jsou vedoucími 
dětských skupinek členové našich 
mládeží a  dorostů. Pomáhají tak 
významnou měrou vedoucím táboru 
a oživují tak práci s dětmi. Poté 
přišel na řadu náš velmi oblíbený 
tábor XcamP. Týden, kdy jsme 
každodenně čerpali z Božího slova 
a prožili skvělý čas s ostatními dorostenci a mládežníky z celé církve, ale i mimo ni. Následovalo 
stanování našich dorostů a mládeží, které se již po několikáté konalo na Goduli, na louce 
br. Lumíra Svobody. Letos jsme probírali ovoce Ducha svatého a snažili jsme se přijít na to, 
jak je správně aplikovat do svého života a žít tak, abychom dělali Bohu radost. V polovině října 
jsme se sešli na netradičním místě – ve stodole, na žňové večernici. Je to chvíle poděkování 
Pánu Bohu za úrodu a uvědomění si, co všechno z Boží ruky přijímáme. O Vánocích nás čeká 
společná wigilijka, na kterou se moc těšíme.

Velmi rádi bychom přivítali mezi sebe mladé lidi z našich vesnic. Pokud máš 13 a více let 
a máš v pátek odpoledne volno, srdečně tě zveme na náš dorost nebo mládež. Jsme přesvědčeni, 
že mezi námi najdeš přátele a budeš se mezi námi cítit dobře. Na našich setkáních společně 
studujeme Bibli zajímavým způsobem, hrajeme nejrůznější hry a vždy panuje dobrá nálada.

Těšíme se na tebe!!!

Tomáš Kaleta

Dorost Čas	setkání Kontaktní osoba Telefon

Komorní	Lhotka		(farní	budova) 17.30 h Lukáš Niemczyk 777 223 540

Mládež

Komorní	Lhotka	(farní	budova) 18.00	h Martin Niemczyk 606 170 499

Smilovice	(středisko	Karmel) 18.00	h Jakub Pientok 731 731 735

Střítež	(kulturní	dům) 17.00 h Tomáš Kaleta 736	126	283
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Biblické	hodiny

Pán Ježíš řekl: „Ne samým chlebem člověk živ jest, ale každým Slovem pocházejícím z úst 
Božích“. Touhou každého upřímného křesťana je poznávat Pána Boha, Jeho záměry s člověkem 
a s tímto světem. Pro křesťany je neděle nejen dnem odpočinutí od pracovních povinností, ale 
hlavně dnem díků a oslavováním spásného díla Pána Ježíše, završeného Jeho zmrtvýchvstáním 
a vyvýšením. On klepe na dveře našeho srdce (Zj 3,20), abychom mu otevřeli, vpustili Jej do 
našeho života, aby mohl s námi doslova nejen snídat (na bohoslužbách), ale také večeřet (na 
biblických hodinách, BH, pozn. autora).

S naším Pánem prožíváme chvíle setkání o samotě nebo s rodinou doma. Dokonce vysoce 
vzdělaný a postavený Nikodém když přišel za Pánem Ježíšem v noci, aby se sám nechal poučit, 
uslyšel výtku: „Ty jsi učitel v Izraeli a toto neznáš?“

Chtěl bych všem čtenářům sborového informátoru znovu nabídnout jedinečnou příležitost 
v  našem sboru studovat Boží Slovo na BH s pomocí zkušených pastorů a starších bratří. 
Nenechme se okrást o  zvláštní 
příležitost být v Boží blízkosti spolu 
s ostatními bratřími a sestrami. Ve 
shromáždění božího lidu se nám sám 
Pán Ježíš zjevuje zvláštním způsobem, 
podobně jako učedníkům po svém 
zmrtvýchvstání. Na jednom takovém 
chyběl apoštol Tomáš a  nevěřil, 
že se učedníkům zjevil jejich Pán. 
Dvanáctiletý Ježíš odpovídá svým 
rozhněvaným rodičům, když jej 
nakonec našli v chrámu: „Copak jste 
nevěděli, že ve věcech mého otce já být 
musím?!“ Pisatel epištoly k Židům nás napomíná, abychom neopouštěli společná shromáždění. 
(Žd 10,25)

Každé nedělní odpoledne se koná BH ve sborovém sálu v Komorní Lhotce a na Karmelu 
ve Smilovicích.  BH se také konají přes týden na různých místech podle rozpisu jednotlivých 
bohoslužeb. Program BH je pestrý, studium Božího Slova je doprovázeno modlitbou, písněmi, 
hudebními vystoupeními, básněmi, soutěžemi, prezentacemi, filmy a svědectvími z praktického 
následování Pána Ježíše. Bibli studujeme podle jednotlivých knih, postav nebo témat. Každý 
účastník si přijde na své. Srdečně zveme Vás i Vaše přátele na biblické hodiny v našem sboru. 
Okuste a uvidíte, jak dobrý je Hospodin. (Ž 34, 9)

Josef Tomala

Biblická	hodina Čas	setkání

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

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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Spotkania	nie	tylko	dla	małżeństw
Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę. (Kazn 3,1)
 
Jakie są priorytety mojego życia? Może i ty czasami zadajesz sobie takie pytanie, kiedy czas 

tak prędko mija i boisz się, że coś, co jest naprawdę ważne, minie bezpowrotnie.
Bóg, nasz Ojciec, jest podstawą naszego życia. Jest naszym Stwórcą, Odkupicielem, 

ale także chce być naszym Przyjacielem. Zaraz drugą najważniejszą relacją tu na ziemi, to 
małżeństwo (jeśli w nim jesteś), dzieci i dalsze więzi rodzinne. Dlatego nasz zbór już długie 

lata kładzie nacisk na pracę z rodzinami. 
Organizowane są spotkania z  ciekawymi 
osobowościami, specjalistami z  różnych 
dziedzin m.in. teologii, psychologii, 
medycyny. Poruszamy aktualne tematy 
takie jak np.: Jedność małżeńska, 
Konflikty, Komunikacja, Najważniejsze 
okresy w  życiu dziecka, Współżycie 
generacji itp. Organizowane wykłady 
umożliwiają zadawać gościom pytania lub 
spotkać się z nimi osobiście. Te spotkania 
nie ograniczają się tylko do wykładów.  

Jest też wspólna kolacja a  w drugiej części czas do wysłuchania występów muzycznych, jak 
również czas na rozrywkę w postaci różnych konkursów. Podczas spotkań jest zapewniona 
opieka nad dziećmi z ciekawymi zajęciami. 

Organizujemy także różne zajęcia rekreacyjne. Planujemy wycieczki w góry, jednodniowe 
wyjazdy w ciekawe miejsca po bliższej 
czy dalszej okolicy (Polska, Słowacja). 
Wierzymy, że dalszym bardzo ważnym 
priorytetem to wspólnota. Bycie razem 
z innymi rodzinami, tworzenie bliskich 
więzi, by  móc się wspierać, cieszyć się 
razem, tworzyć zdrowe społeczeństwo. 

Pragniemy już teraz zachęcić was 
do wspólnych spotkań. Wszystkie 
aktualne informacje o organizowanych 
spotkaniach, wycieczkach itp. 
zdobędziecie na stronach internetowych naszego kościoła www.sceavkl.cz. Serdecznie Was 
zapraszam w imieniu zarządu grupy par małżeńskich.

Zuzana Chodurová
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Hudba	ve	sboru

„Pán Bůh ti dal dar zpěvu ještě dříve, než ses naučila mluvit, Anenko, proto pro Něj vždy 
zpívej!“ Tuto větu jsem vždycky slýchávala z babiččiných úst. Z Boží milosti jsem se narodila 
do věřící rodiny, která mne celý život vedla nejen ke Kristu, ale zároveň k hudbě a lásce k ní. 

Maminka od mala hrála na housle a vždy si přála, aby jednou i její děti hrály na hudební 
nástroj. Tak se tedy jednoho dne stalo, že jsem jako malá holčička dostala do ruky „šmytec“ 
a  housličky. Dnes děkuji Bohu a svým rodičům, že jim na mém hudebním vzdělání tolik 
záleželo. Proč? Protože v současné době totiž nedám na svoje housle dopustit. 

Vnímám hudbu jako obrovský Boží dar. Často je pro mne obtížné vyjádřit své pocity 
pouhými slovy, obzvláště v situacích, kdy prožívám těžké dny. V takových chvílích vezmu do 
ruky housle nebo začnu zpívat „Hospodin je můj 
pastýř, nebudu míti nedostatku.“ nebo „Mou cestu 
v rukou máš, jdu s důvěrou.“  a při tom si vždy 
znovu uvědomuji, jak velká láska mne obklopuje. 
Ta Boží láska, která je věčná.

Tyto dary využívám k Boží slávě. Občas zpívám 
nebo hraji s maminkou na bohoslužbách. Mou 
zálibou je překládat křesťanské písně známých 
autorů z angličtiny do češtiny. Vždy mi bylo líto, 
že tak krásným textům někteří lidé nerozumí, 
a proto jsem je ani nemohla zpívat. To se však 
změnilo, když jsem přeložila dvě písně, které jsem 
měla možnost zazpívat na XcamPu – křesťanském 
festivalu ve Smilovicích. XcamP je festival, 
na který dochází nejen věřící lidé, ale často jej 
navštěvují i  lidé z  nevěřícího prostředí. Zpětně 
to proto vnímám jako velkou zodpovědnost. Ne 
nadarmo se totiž říká, že nejlepší evangelizací je 
vlastní svědectví, vlastní projev a vlastní život. Uvědomuji si, že svým zpěvem mám vlastně 
skvělou příležitost vydávat toto své svědectví. Takto tomu je s každým darem, který od Pána 
dostáváme.

Vždy když stojím před lidmi a zpívám o Ježíši, zpívám zároveň Ježíši, zavřu oči a modlím se. 
Říkám vždy: „Pane, pokud je zde někdo, koho se chceš skrze slova této písně dotknout, udělej 
to, prosím...“ 

Anežka Indráková

Dechový orchestr Čas	setkání Kontaktní osoba Telefon

Komorní	Lhotka	(farní	budova) neděle,	10.00	h Jiří	Cyroň 735 747 927
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

Po!me Jakub Pientok 731 731 735
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Życie	zborowe
Życie zborowe czy życie parafii to bardzo szeroki temat. Właściwie można pisać, rozważać 

o wszystkich sprawach, o wszystkich aspektach. Postaram się nie wchodzić do konkretnych 
imprez, o których wypowiadają się bracia i siostry w Informatorze 2019.

Rok 2018 ogłoszono przez nasz kościół Rokiem Młodzieży. Na spotkaniach prezbiterstwa 
całkiem dużo czasu poświęciliśmy tym sprawom i w końcu udało się zorganizować pod tym 
kątem kilka imprez, które w końcu zostały ocenione pozytywnie.

Życie parafii to jak życie rodzinne a tą cechuje miłość. Ewangelista Jan przekazuje słowa 
Jezusa: Takie jest przekazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem. 
( J 15,12) I te słowa niech będą naszym dążeniem i w tym roku.

Pragnę z wami podzielić się może ogólnie mniej znanymi przedsięwzięciami minionego roku.
Była to 170 rocznica urodzin nauczyciela 
gnojnickiej szkoły, poety, autora słów tak 
znanych pieśni na naszym terenie jak 
Ojcowski dom, Mateczko kochana czy 
Płyniesz Olzo, pisarza, autora Pamiętnika 
starego nauczyciela i prezbitera ligockiego 
zboru. Wspominam o tej rocznicy z tego 
powodu, że 7. 5. 2018 dzieci Szkoły 
Podstawowej i Przedszkola im. Jana 
Kubisza naukę rozpoczęły nie w  szkole, 
ale w Kościele w Ligotce Kameralnej, 
„lekcje” poprowadzili brat biskup Tomáš 
Tyrlík, brat pastor Bolesław Firla oraz 
dyrektor szkoły Tadeusz Grycz, i tak 
jak dawniej naukę rozpoczęli modlitwą i śpiewem. Następnie w budynku parafialnym odbyło 
się seminarium „Jan Kubisz poeta, nauczyciel, społecznik i działacz kościelny”. Wartościowe 

wykłady pokazujące duchowość, służbę w kościele 
i  patriotyzm wygłosili Aleksandra Błahut Kowalczyk, 
Stanisław Piętak, Stanisław Gawlik i Józef Szymeczek.

17. 6. 2018 w niedzielę po południu zainteresowani 
zborownicy i nie tylko młodsi wyruszyli ostro pod górkę 
do pomnika na Goduli. Tym razem w asyście filmowców 
z Telewizji Ostrawa. Nakręcony dokument będzie 
częścią całości o leśnych kościołach. Filmowcy byli mile 
zaskoczeni całym przebiegiem spotkania.

Odbyło się kilka niedzieli tematycznych. Najbardziej 
mi utkwiła w pamięci niedziela 28. 1. 2018 z bardzo 
ciekawym i obszernym wykładem b. Jána Ostroluckého 
pod tytułem Dzisiejszy Izrael pod kątem biblii.

Nasza parafia dołączyła również do całopaństwowego 
przedsięwzięcia Noc Kościołów 25. 5. 2018 i otworzyła na oścież bramy naszego kościoła dla 
około 180 zwiedzających.

Chciałbym zakończyć słowami z Listu apostoła Pawła do Galacjan: Nie bądźmy chciwi 
próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. Przeto, póki czas mamy, dobrze 
czyńmy  wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. (Gal 5,26 i 6,10)

Paweł Pieter
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Sborový	zájezd	·		Rok	mládeže
Sborový zájezd je unikátní spojení cestovatelů všech věkových kategorií, těch, kteří máme 

touhu poznávat a v dobrodružném duchu jako rodina zažít výjimečné momenty za hranicemi 
naší vlasti. A kam jsme zamířili letos? V časných ranních hodinách jsme se sluncem v zádech 
vyrazili jihozápadním směrem k našim sousedům do Rakouska. Po cestě nás ohromil majestátní 
klášter v Melku s nádhernými zahradami, k večeru jsme dorazili k našemu hotelu u jezera 
Wolfgangsee. Mnozí poté nejednou využili koupání ve zdejší čisťounké vodě či romantickou 
procházku do zdejšího malebného městečka.

Den druhý měl upršenou předpověď, tak jsme se tedy schovali do tajemného podzemí 
halstattského Salzweltenu, nezapomenutelné budou dřevěné megaskluzavky a naše slušivé 
důlní oblečky. Halstatt nás poté vtáhnul do kouzelné atmosféry jezerního městečka se světově 
proslulými výhledy, pravý ráj nejen pro fotografy.

Další slunné dny jsme strávili na alpských vrcholcích, na masivu Dachstein s lanovkovou 
mezizastávkou v ledové jeskyni a pak na vrcholu Dachstein-Krippenstein s ledovcem 
(2100 m n. m.). Zde jsme se prošli k úchvatné vyhlídce Pět prstů, strčili hlavu do osmimetrového 
žraloka a pozorovali startující padáky plachtící dolů nad hallstattské jezero.

Poslední den jsme po krátkém ztišení zpečetili dobrodružnou jízdou historickým vláčkem na 
vrchol Schafberg (1782 m n. m.). Naskytla se nám dechberoucí vyhlídka na celou okolní jezerní 
krajinu Solné komory, na odvážné šplhavce čekal protější strmý masiv s fenomenálním 360˚ 
výhledem. Třešinkou na dortu bylo lázeňské městečko Bad Ischl s císařskou vilou, zahradami 
a prameny. Sisi čokoláda se nám na zpáteční cestě rozplývala na jazyku.

Přívětivá a pohodová atmosféra našich zájezdů plyne z důvěry ve výborné organizační 
schopnosti našeho vedoucího a spolehnutí se na slovo z Bible o našem Pánu z úst krále Davida:  
On má v svých rukou hlubiny země, temena hor patří jemu. Jeho je moře, on sám je učinil, souš 
vytvořily jeho ruce… On je náš Bůh, my lid, jejž on pase, ovce, jež vodí svou rukou. (Ž 95:3–7)

Pavla Tomalová
Sborový zájezd v příštím roce bude v termínu 5. - 8. 9. 2019.

 „Přejeme si, aby „Rok mládeže“ ve sborech započal touhu po hlubším společenství napříč 
generacemi. Chceme se vzájemně povzbuzovat k tomu, aby v místních sborech vznikal prostor, 
kde spolu můžeme jako mladší a starší generace neformálně hovořit, více se poznat, mít zájem 
a učit se jeden od druhého.“ Tolik úryvek z webových stránek mládeže SCEAV. Rok 2018 byl 
naší církví vyhlášen po tom minulém „reformačním“ jako „Rok mládeže.“ Mottem SCEAV 
zní: Předávat živou víru v Ježíše Krista z generace na generaci.

Náš sbor udělal první společné propojení generací na sportovním poli a připravil v místní 
sportovní hale florbalový turnaj. Do turnaje se v březnu zapojily děti z besídky, konfirmandé, 
dorost, mládeže z Komorní Lhotky, Stříteže a Smilovic, tým střední generace a nejstarší 
sestava dědečků a jedné babičky. Za vydatné podpory diváků při sledování urputných bojů 
se účastníci mohli i občerstvit.  Pro aktivní hráče se nabízel např. párek v rohlíku, palačinky 
a nechyběly ani další dobroty.  Toto mimořádné, mezigenerační setkání ukázalo, že i takto 
můžeme prožívat společné chvíle. Využil se totiž čas na vzájemné rozhovory i posezení při 
zmíněném občerstvení, které ochotně nachystaly sestry pod vedením pastor R. Firlové.  Bylo 
milé i obdivuhodné vidět, jak se na palubovce proháněli ti nejmladší zástupci z besídky a proti 
nim například nastoupili jejich dědové a tatínkové. Myslím si, že pro mnohé to byl zážitek 
na celý život. Vždyť, kdy uvidí mladí ze sboru ty starší, aby místo Bible měli v rukou hokejku 
a dokonce se proháněli v hale za míčkem? Přece jen ve sborovém životě poznáváme různé 
generace na jiné úrovni: při práci s dětmi, dorostem, mládeží, při organizaci biblických hodin 
a dalších mnohých sborových aktivit. Obdiv všech pak jistě sklízeli i ti nejstarší s věkem nad 
šedesát let. Právě oni byli praktickým příkladem toho, že ke společnému sdílení vnoučat, dětí, 
rodičů a prarodičů může posloužit i  taková chvilka ve vzájemném soupeření na sportovním 
poli. Dobrá myšlenka byla zrealizována, ač pro nás starší to neslo určitě riziko v podobě fyzické 
kondice a taky v tom, že florbalovou hokejku měli někteří poprvé v rukou. S odstupem času 
vidíme, že se dá skloubit různá sborová aktivita k tomu, aby generace mohly spolupracovat 
v oblasti kulturní, sportovní i společenské.  

Karel Moškoř
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