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1. ÚVOD 

Rok 2018 byl vyhlášen jako „rok mládeže“. Během celého roku jsme se různým způsobem 

snažili o mezigenerační propojení. Mohli jsme si uvědomit, že se navzájem obohacujeme a 

potřebujeme. Mimo jiné tato mezigenerační propojení byly rovněž příležitostí ke vzájemnému 

povzbuzování a předávání zkušeností. 

2. SBOROVÍ PRACOVNÍCI 

Sboroví pastoři:    Boleslav Firla a Renáta Firlová 

Katechetka:    Daniela Niemczyková 

Kurátor sboru:   Jiří Czernek 

Zástupce kurátora:   Bohuslav Kokotek 

Kostelnička:    Marta Svobodová  

Varhaníci:    Jiří Cyroň a Vanda Žurková  

Pokladník:    Dana Zapletalová 

Ekonom:    Jaroslav Szromek 

Hospodář sboru:  Bohuslav Kokotek 

Úklid na faře:   Irena Kokotková 

Hospodář farní budovy: Jaroslav Kokotek 

Hospodáři kaplí:  Anna Jośková (Hnojník),  

Drahomíra Uhlářová – zástupce Josef Samiec (Smilovice),  

Helen Kavuloková – zástupce Erich Nowak (Řeka) 

 

Presbyterstvo společně s pastory sboru vyjadřují vděčnost všem výše jmenovaným sborovým 

pracovníkům, zároveň však děkují i všem dalším spolupracovníkům z řad dobrovolníků, kteří 

se jakýmkoli způsobem aktivně podíleli na životě sboru v roce 2018. Bez společného úsilí by 

náš sbor nebyl skutečným křesťanským sborem, jsme velmi vděčni za každého, který v duchu 

biblického povolání sloužil v našem sboru Bohu i lidem.  

Mimo výše vyjmenovaných sborových pracovníků, děkujeme i manželům Zmudovým za 

pomoc sestře kostelnici, za výzdobu oltáře při bohoslužbách nebo jiných slavnostech.  

Děkujeme s. Lidii Tomeczkové  a br. Tomáši Szromkovi za hudební doprovod na bohoslužbách 

a biblických hodinách ve Smilovicích. Děkujeme br. Pavlu Šigutovi za hudební doprovod na 

odpoledních bohoslužbách v kapli a na biblických hodinách v Hnojníku.  

Děkujeme s. Helen Kavulokové za posílání přání našim jubilantům. 
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Poděkováni patří br. Miroslavu Kaletovi za prodej křesťanské literatury před i po bohoslužbách, 

při slavnostních příležitostech a jiných akcích. 

Děkujeme br. Markovi a Danielovi Svobodovým, Bogdanovi a Martinovi Niemczykovým, 

Davidu Chlebkovi, Tomáši Niemiecovi, Petru Heliošovi  a Tomáši Grygierovi  za ozvučení 

kostela a sborového sálu při bohoslužbách, biblických hodinách a různých slavnostech, za 

nahrávání zvukových záznamů z bohoslužeb a biblických hodin, za promítání písniček a jiných 

prezentací. Děkuji br. Januszovi Ruckemu za vkládání, připravování a promítání písní 

z kancionálů na bohoslužbách v sálu a příležitostně na bohoslužbách v kostele. Službu za 

Janusze Ruckeho převzali po letních prázdninách Daniel a Szymon Stryjovi, za což jim také 

děkujeme.  

Děkujeme br. Tomáši Grygierovi, br. Petru Heliošovi a br. Romanu Tomeczkovi za 

administrativu internetových stránek sboru, webových stránek křesťanského společenství ze 

Smilovic a jejich aktualizaci. Děkujeme rovněž všem, kteří těmto bratřím zasílají aktuální 

informace a fotografie.  

Děkujeme br. kurátorovi Jiřímu Czernekovi za přípravu a vedení schůzi presbyterstva, 

organizování brigád, za jeho službu v našem sboru. Děkujeme všem presbyterům za jejich 

aktivní činnost ve sboru. 

Děkujeme vedoucím křesťanského společenství br. Petrovi Tomalovi a  br. Janovi Tomalovi za 

dobrou spolupráci, pomoc a službu v bohoslužebném životě. Děkujeme těm, kteří sloužili 

v rámci bohoslužeb, na biblických hodinách, v domově pro seniory slovem, zpěvem, hrou na 

hudební nástroje i jiným způsobem.  

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří slouží dětem na nedělních besídkách, kteří připravují 

programy k různým příležitostem, slouží dětem na letních táborech pod Lípou, nebo na 

3denních táborech o prázdninách a připravují různé aktivity pro děti. 

Děkujeme všem vedoucím dorostu i mládeží za službu mladým lidem.  

Děkujeme těm, kteří vedou různé hudební složky (pěvecké sbory, dechové orchestry, mini-

dechovka, hudební skupinu) za obětavou službu.  

Děkujeme všem, kteří slouží Bohu a lidem, za služby, které zde nebyly jmenovány, za to, že se 

podílíte na Božím díle v našem sboru. Ať za to vše přijmete od našeho Pána hojné požehnání 

ve svém životě.  
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3. PRESBYTERSTVO 

Ve svém třetím volebním roce pracovalo v tomto složení:  

15 presbyterů - Czernek Jiří, Molin Karel ml., Kaleta Miroslav, Kavuloková Helen,  

Kokotek Bohuslav, Kokotek Jaroslav, Kukucz Kristian, Niemczyk Bogdan, Nowak Erich, 

Pientok Roman, Pieter Paweł, Stebel Jan ml., Šigut Pavel, Tomala Jan, Tomeczek Petr; 

4 zástupci - Gwóźdź Pavel, Chmiel Marek, Josiek Jan, Walach Marian.  

Kurátorem sboru je Jiří Czernek a jeho zástupcem Bohuslav Kokotek. 

Presbyterstvo se během roku 2018 setkalo celkem 6x. Za obětavou a nezištnou službu patří 

celému presbyterstvu srdečné a vřelé poděkování. 

4. MAJETEK SBORU 

Majetkem sboru jsou tyto nemovitosti: kostel v Komorní Lhotce, Sborový dům Martina Luthera 

s přístavbou, kde se nachází byt pro faráře a sborový sál, dále sborový domek, kaple 

v Hnojníku, Smilovicích a v Řece, lesní pozemek za hřbitovem v Komorní Lhotce (1018m2), 

les v Řece (8988 m2). Sborové objekty jsou pojištěné.  

K pohřbům je využívána i evangelická kaple ve Stříteži, která však není majetkem sboru. 

K majetku sboru patří i další pozemky v Řece a v Komorní Lhotce. 

5. BOHOSLUŽBY  

Bohoslužby se konaly v kostele. Během zimního období, po Novém roce, se konaly v sále 

sborového domu. Pravidelně, dle pořádku bohoslužeb, se konaly v kapli v Hnojníku, v kapli 

v Řece a ve středisku KS-SCH Karmel, ve Smilovicích. 

BOHOSLUŽBY celkem 99 setkání. 

Místo konání 
V jazyce 

českém 

V jazyce 

polském 
Společné 

Komorní Lhotka dopoledne 19x 17x 22x 

Komorní Lhotka odpoledne   16x 

Hnojník    10x 

Smilovice    10x 

Řeka   5x 
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6. ZPOVĚĎ A VEČEŘE PÁNĚ  

Konala se především v kostele v rámci bohoslužeb i po bohoslužbách, ve sborovém sálu, ve 

Smilovicích na Karmelu, v Řece (kaple), v domově pro seniory Slezské diakonie SAREPTA, 

v Charitě v Hnojníku a v domácnostech. 

Zpověď a Večeře Páně celkem 59 krát. 

 Celkem 

V rámci bohoslužeb 36x 

Po bohoslužbách  7x 

jiné 16x 

 

7. NEDĚLNÍ BESÍDKA 

V době bohoslužeb (nebo po bohoslužbách) se koná nedělní besídka na těchto místech:  

 v Komorní Lhotce (fara) – 54 dětí 

 v Hnojníku (PZKO) – 17 dětí 

 ve Stříteži (Obecní úřad) – 22 dětí 

 ve Smilovicích (Karmel) – 16 dětí  

 v Řece (Obecní úřad) – 7 dětí 

Nedělní besídku navštěvuje tedy 116 dětí. Poděkování patří všem dobrovolným pracovníkům 

nedělních besídek za jejich obětavou službu naši nejmladší generaci. 

Učitelé nedělních besídek: 

Komorní Lhotka: mladší skupinka: Gwóźdźová Martina, Chmielová Ester,  

Chodurová Zuzana, Indráková Anežka, Kukuczová Alena, Szromková Miriam; starší skupina: 

Michňáková Michaela, Molinová Denisa, Molinová Martina, Niemczyková Daniela,  

Sušovská Klára, Zagorová Kateřina; 

Hnojník: manželé Witasovi Karel a Ester, Steblová Daniela, Boroňová Helena; 

Střítež: Jursová Věra, Kaleta Tomáš, Kaletová Marta, Mikolajczak Mariola,  

Sniegoňová Renata, Szromek Tomáš, Szromková Miriam, Tomala Jan; 

Smilovice: Heliošová Věra, Niemiecová Olga, Pientoková Halina, Pietak Pavel,  

Pietaková Erika, Slámová Dana. 
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Řeka: Firlová Renata Nowaková Beata, Kubicová Halina, Niemczyková Daniela, 

Niemiecová Olga, Rucka Izabella, Szromková Urszula.  

Nejen pro děti z nedělních besídek jsou během roku připravované různé aktivity. Na fotografie 

z nich se můžete podívat na stránkách našeho sboru. 

8. VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 

Náboženství se v tomto roce vyučovalo na Základních školách  

 v Komorní Lhotce (15 dětí) 

 v Hnojníku / česká škola (15 dětí) 

 v Hnojníku / polská škola (48 dětí) 

 ve Stříteži (16 dětí) 

 ve Smilovicích (7 dětí)  

a v Mateřských školách  

 v Komorní Lhotce (7 dětí) 

 v Hnojníku / przedszkole  (15 dětí) 

Vyučování se účastní dětí 123.  

Náboženství vyučuje Daniela Niemczyková, Renáta a Boleslav Firlovi. 

9. KONFIRMACE 

Slavnost konfirmace se konala v neděli 3. 6. 2018. Konfirmační cvičení navštěvovalo 20 

mladých lidí. V rámci konfirmačního cvičení se konfirmande několikrát účastnili společného 

setkání dorostu v Komorní Lhotce a dvou víkendových pobytů v Návsí (středisko Emaus).  

Po prázdninách (školní rok 2018/2019) navštěvuje konfirmační cvičení 6 mladých lidí. 

10. DOROST 

V Komorní Lhotce se scházel každý pátek na faře v průměru 25 dorostenců. Vedoucími dorostu 

jsou manželé Lukáš a Magdaléna Niemczykovi a br. Karel Moškoř. Dorostenci se každé úterý 

setkávají k modlitebním chvilkám a následně pak k sportovním aktivitám. Děkujeme vedoucím 

dorostu za jejich obětavou službu mladým lidem. 
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11. MLÁDEŽ 

Mládež se schází pravidelně každý pátek v Komorní Lhotce (fara) - 25 mládežníků, ve Stříteži 

– 9 mládežníků, ve Smilovicích na Karmelu – 10 mládežníků. 

Vedoucí mládeže:  

Komorní Lhotka – Roman Niemczyk a Pavel Kokotek do 31.8.2018, od 1.9.2018 mládež vede 

tým ve složení Ivana Sztefková, Martin a Roman Niemczykovi, Benjamin Przeczek; 

Smilovice – Beata a Jakub Pientokovi; 

Střítež – Tomáš Kaleta. 

V průměru se schází na těchto místech kolem 31 mladých lidí.  

O aktivitách mládeže a dorostu jste se mohli dočíst ve sborovém informátoru pro tento rok, 

nebo jste mohli shlédnout fotografie z jednotlivých zajímavých setkání a pobytů. 

Děkujeme taktéž všem mladým i starším, kteří na setkání dorostu nebo mládeže přicházejí a 

slouží biblickým výkladem, nebo jakýmkoliv jiným způsobem.  

 

12. BIBLICKÉ HODINY 

Pravidelně se konají každou neděli v Komorní Lhotce – fara. První, druhou, třetí a pátou neděli 

ve Smilovicích, středisko Karmel. Každé  úterý v Hnojníku v kapli, (2. úterý v měsíci v sálu 

v Charitě), 1. úterý v měsíci ve Stříteži – místnost obecního úřadu, každé úterý a 3. sobotu 

v měsíci v domově pro seniory SAREPTA Komorní Lhotka.  

Tematická biblická hodina se společným obědem se v průběhu roku konala 4x.  

Děkujeme členům KS-SCH a dalším bratřím a sestrám, hudebním složkám, mládeži a dalším 

za přípravu těchto odpoledních setkání.  

 

13. ZPĚV A HUDBA VE SBORU 

Na území našeho sboru se scházeli k pravidelným zkouškám dva dechové orchestry, mini 

dechovka a dva smíšené pěvecké sbory a hudební skupina Po!me. 

Hudební těleso Zodpovědný vedoucí / dirigent 

Dechový orchestr ve Smilovicích br. Petr Bromek 

Dechový orchestr v Komorní Lhotce br. Jiří Cyroň 

Mini dechovka br. Pavel Šigut 
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Hudební těleso Zodpovědný vedoucí / dirigent 

Smíšený pěvecký sbor ve Smilovicích s. Lidie Tomeczková 

Smíšený pěvecký sbor v Komorní Lhotce bratři Josef Tomala a Jiří Cyroň 

skupina Po!me br. Jakub Pientok 

 

Děkujeme všem členům těchto hudebních složek za jejich službu zpěvem, za různá hudební 

vystoupení v rámci bohoslužeb, na biblických hodinách a při jiných příležitostech. 

14. ŽIVOT SBORU  

Sborové slavnosti 

 6.5. - 236. výročí posvěcení chrámu (host: senior Roman Raszka, diakon Boleslav 

Taska a pěvecký sbor Laudate) 

 3.6. - Slavnost konfirmace 

 10.6. - Sborový den (host: konsenior Stanislav Grega ze Slovenska) 

Odpolední a evangelizační slavnosti 

 17.6. - Setkání u památníku na Goduli (host: Erich Bocek) – natáčení ČT 

 7.10. - Poděkování za úrody  

 17.12. - Sborový vánoční večírek (host: senior Roman Brzezina) 

 18.12. - Adventní koncert v kostele (místní pěvecké složky a skupina The Inspiration) 

Setkání se zaměřením na nejmladší věkovou skupinu 

 Neděle matky (Smilovice, Komorní Lhotka, Střítež) 

 Letní tábor pro děti I. a II. turnus (chata pod Lipou) 

 3Denní dětský tábor (Střítež, Řeka, Komorní Lhotka) 

 Drakiáda (Střítež) 

 Mikulášská party pro děti (Komorní Lhotka) 

 Vánoční slavnost – Gwiazdka (Řeka, Střítež, Hnojník, Komorní Lhotka, Smilovice)  

Setkání se zaměřením na dorost a mládež 

 Zimní pobyty na horách  

 Mládežovo-dorostové stanování na Goduli (srpen) 

 Mládežové bohoslužby 

 Žnivová večernice  

 Sportovní vyžití v hale (zimní období) 
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Setkání se zaměřením na rodiny 

 24. 2.  - Téma: Úloha rodičů v jednotlivých etapách vývoje dítěte, hosté: manželé 

Zajíčkovi 

 28. 4.  - Téma: Budování duchovního vztahu v manželství a v rodině, host: Jiří 

Chodura 

 20. 10.  - Téma: Útoky na dnešní rodinu, host: Manželé Fojcikovi 

 Kurz: Výchova teenagerů (5 setkání – březen/duben) 

Setkání dívek a žen 

 11. 2. - Téma: Přátelství žen, host: Zuzana Kaczmarczyková 

 20. 4. - Téma: Osamělost, kterou neočekáváš, host: Nela Klapa 

 9. 11. - Téma: Pán Bůh je s námi v každé situaci, host: Aneta Hracká 

Tematická neděle 

 28. 1. – Téma: Současná situace ve státě Izrael z biblického pohledu, host: Ing. Ján 

Ostrolucký 

 11. 3. - Téma: Kudy ven ze závislosti, host: Roman Povala 

 30. 9. – Téma: Cesta umění, host: Jakub Kendzior 

 18.11. – Téma: Když Bůh mlčí, host: Lukáš Sztefek 

Další různá setkání 

 Florbalový mezigenerační turnaj 

 Společná „vaječina“ na faře 

 Noc kostelů 

 Sborový zájezd (Rakousko) 

 Zpívání u rozsvícení vánočního stromku v Komorní Lhotce a ve Smilovicích 

Pravidelná setkávání     

 Modlitební setkání na Karmelu (1. a 3. středa) 

 Modlitební skupinky po domácnostech 

 Biblické hodiny pro všechny generace (úterý, neděle) 

 Baby club (středa)¨ 
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Podporujeme 

Dárky pro děti a seniory žijících na Zakarpatské Ukrajině (zodpovědný L. Svoboda) 

Mise Zakarpatská Ukrajina – pomoc sirotkům a vdovám + letní tábor – manželé Nogovi  

M.I.S.E. – podpora misijních aktivit v Místku, příspěvek na nájem v Místku (3000,- 

Kč/měsíčně) 

 

Všem, kteří jste přispěli na tyto účely, srdečně děkujeme. Jsme vděčni za to, že se můžeme 

vzájemně obohacovat těmi dary milosti, které jsme od našeho Pána dostali, aby mohlo růst Boží 

dílo k oslavě a chvále našeho Spasitele. 

 

15. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST 

 V uplynulém roce byly zrealizovány tyto práce: 

Kostel 

 zámková dlažba parkovacího místa 

 2 kusy nových navíjecích zařízení pro lustry v kostele (nákup) 

 malování levého schodiště 

Fara 

 nové plynové topidlo v malém sálu (nákup) 

 nový koberec na balkoně 

 nákup počítače na promítání písní 

 vymalování sálu na balkóně 

Kaple ve Smilovicích 

 nové dveře a půlkulaté okno nad dveřmi  

 očištění soklu 

Kaple v Hnojníku 

 nátěr venkovních stěn kaple  

Kaple v Řece 

 střecha nad hlavními dveřmi  
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16. HOSPODÁŘSKÝ PLÁN NA ROK 2019 

Kostel 

 oprava lavic 

 nákup a instalace číselných elektronických tabulí 

 instalace navíjecího zařízení na lustry 

 naladění varhan 

 nákup mikrofonů 

Fara 

 oprava schodiště před farou 

 nájezdová rampa 

 oprava balkónu 

 nová šatna na faře 

Kaple 

 drobné opravy 

 

17. STATISTIKA SBORU 

Náš sbor čítá 1124 členů.  

V uplynulém roce se konalo: 

KŘTY -  27 (3 v jazyce polském, 22 v jazyce českém, 2 v jazyce česko-polském, 19 chlapců a 

8 děvčat) 

SŇATKY - 11 (2 společné, 1 v jazyce polském, 8 v jazyce českém) 

POHŘBY - 24 (3 v jazyce polském, 21 v jazyce českém; 8 mužů a 16 žen) 
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18. ZÁVĚR 

Je za námi další kalendářní rok. Na mnohé z toho, co bylo, jsme zapomněli a možná na mnohé  

Ať je nám Bůh milostivý. Za všechno, co jsme jako jednotlivci, jako rodiny, nebo společenství 

mohli prožít, chceme Pánu Bohu poděkovat. Ať nám odpustí to, co se nepodařilo, co bylo zlé, 

co jsme měli vykonat a nevykonali jsme… a ať nám dá sílu i nadále věrně stát na Jeho slovu 

v Jeho službě.  

 

 

 

V Komorní Lhotce, dne 22. 2. 2019 

Zpracovala  R. Firlová 

 

 

Za farní sbor SCEAV Komorní Lhotka 

 

Pastor sboru Mgr. Boleslav Firla ............................................................................................................ 

 

Kurátor sboru Jiří Czernek ..................................................................................................................... 


