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ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU SLEZSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ A. V. V TŘANOVICÍCH ZA ROK 2015  

 (Zpráva byla prezentována také w power-pointové formě na sborovém shromáždění dne 13. 3. 2016) 

 

1. Úvod 

Biblický verš, který nás provázel rokem 2015, byl z Listu Římanům 15, 7 Přijímejte jeden druhého, tak jako 

Kristus k slávě Boží přijal vás.  

Také v uplynulém roce 2015 jsme přijali od Pána Boha mnoho Božích darů a projevů Jeho lásky. Ten  

největší dar však je, že jsme všichni Bohem milováni a Bohem přijati skrze Jeho milost, Jeho oběť na kříži                     

a ve víře v Něj jsme děti Boží. To je nesmírně velká výsada.  

My lidé Boha často odmítáme, chceme si žít nezávisle na Něm, ale On čeká, vyhlíží jako milující Otec              

a přijímá každého ztraceného syna a dceru, kteří se k Němu obracejí, vracejí se ze svých marnotratných 

cest. Když si to uvědomujeme, tak nás to má inspirovat k tomu, že se i my navzájem v našich sborech                                     

a společenstvích máme učit přijímat a navzájem si žehnat.  

Minulý rok byl ve světě i v Evropě rokem imigrační krize. Do Evropy přicházelo a stále přichází mnoho 

uprchlíků. Jak se k ním zachovat? Přijímat je, nebo odmítat a vracet? Není to vůbec jednoduchá záležitost. 

Víme, že nejsou to jen lidé, kteří utíkají před hladem, nouzi, pronásledováním pro víru v Ježíše, ale jsou mezi 

nimi i lidé, kteří chtějí vědomě škodit, krást, zabíjet. Máme proto raději všechny odmítat, ze strachu před 

zlými lidmi? Anebo máme všechny přijímat? Bůh nás všechny lidi přijímá bez výjimky, ale to my 

nedokážeme.  

 

 

2. Sboroví pracovníci 

Sborovým pastorem je Tomáš Tyrlík, který byl opětovně zvolen v roce 2013. Pastor rovněž od 1. 9. 2013  

administruje farní sbor ve Frýdku-Místku.  

Kostelnici, pokladní a pastorační pracovnici pro sborovou diakonii vykonávala – Danuše Klusová. 

Účetnictví sboru je vedeno Danutou Steblovou, účetní v ústředí naší církve v Českém Těšíně.  

Službu varhanice v Třanovicích vykonávaly: Rút Tomanová, Vanda Romanová, Beata Nowoková                   

a Karin Matušínská, v kapli v D. Domaslavicích – Emílie Žwaková, Stanislav Preczek, v kapli v H. Žukově – 

Vanda Romanová. Srdečně děkujeme všem za jejich službu. 

  

 3. Presbyterstvo sboru 

Na minulém sborovém shromáždění 22. 3. 2015 se uskutečnily volby presbyterstva. Nově zvolené 

presbyterstvo se sešlo na své první poradě dne 27. 4. a zvolilo kurátorem sboru Lubomíra Fikoczka                                 

a místokurátorem Ing. arch. Marka Danyśe.  

V roce 2015 celkem se nově zvolené presbyterstvo sešlo ke svým 8 poradám. Jednání byla vždy 

konstruktivní, věcná a v duchu vzájemného porozumění.  

V pondělí dne 18. 5. se konalo ve sborovém sálu v Komorní Lhotce setkání seniorátního presbyterstva.     

 

PRESBYTEŘI FS V TŘANOVICÍCH    mandát (2015 - 2019) 

PŘÍJMENÍ A JMÉNO 

1. DANYŚ Marek, Ing. arch. 7.   KLUS Emerich 

2. FIKOCZEK Lubomír  8.   SIKORA Jan, Ing. 

3. GLAJCAR Milan, Ing.   9. TOMAN David, Ing. 

4. GRYGA Libor   10. TOMAN Vladislav 

5. CHROBOCZEK Pavel, Ing. 11. TOMICZEK Jan, Bc. 

6. KLUS Daniel 12. WACLAWEK Daniel, Mgr.  

  

4. Majetek sboru 

Majetkem sboru je: kostel v Třanovicích a přilehlý hřbitov, dům pro pastora, klubovna, Památník Jiřího 

Třanovského. 

V majetku sboru je dále: kaple v Dolních Domaslavicích a přilehlý hřbitov, bývalá evangelická škola 

v Hradišti a přilehlý pozemek, kaple v Horním Žukově a přilehlý hřbitov. Hřbitovy v Třanovicích a v Horním 

Žukově jsou ve správě příslušné obce, resp. hřbitovní správy.  



2 

 

5. Bohoslužby v kostele v Třanovicích  

V roce 2015 se konalo v kostele celkem 66 bohoslužeb (z toho 4x mládežnické bohoslužby, 3x bohoslužby 

dětem) – průměrně se účastnilo 170-240 osob – 11 406 osob.  

Bohoslužby v kazatelských stanicích se konaly dle přehledu bohoslužeb a to v odpoledních hodinách   

a to 1. neděli v měsíci.  Webové stránky sboru - http://tranovice.sceav.cz/ 

 

 

5.1. Zpověď a Večeře Páně 

Zpověď a Večeře Páně byla ve sboru vysluhována 21x, z toho 9x v rámci bohoslužeb. Počet účastníků při 

V. P. činil celkem 820 osob.  

Celkem 4x se také konaly bohoslužby se zpovědí a Večeří Páně pro starší a nemocné sborovníky. 

Nemohoucím a nemocným doma byla vysluhována zpověď a Večeře Páně celkem 25x. 

 

 

5.2. Kazatelská stanice v Dolních Domaslavicích  

V kapli se konaly celkem 4 bohoslužby s průměrnou účastí 20-30 osob a 2 slavnosti (60 osob).  

V neděli 3. 5. se konala slavnost u příležitosti Dne matek, na které byli pozváni rodiče žáků, kteří navštěvují 

výuku evangelického náboženství v ZŠ v Dolních Domaslavicích. Děti z náboženství vystoupily se svým 

programem a písní sloužil dechový soubor z Albrechtic. Máme velikou radost, že i mnozí rodiče přijali 

pozvání a kaple byla zcela zaplněna. Děkujeme za to Pánu.  

V neděli 4. 10. se konala slavnost u příležitosti Poděkování za úrody země. Rovněž i na tuto slavnost byli 

pozváni dětí a jejich rodiče. Po skončení bylo malé občerstvení před kaplí se vzájemnými rozhovory. 

V druhou adventní neděli 6. 12. se konalo v sále Obecního úřadu již tradiční Adventní odpoledne s velmi 

inspirativním a požehnaným programem dětí z místní MŠ, dětí z náboženství, dětí z MŠ, katolické scholy                      

a skupiny Jepice. Moderátorem byl Jarek Biolek. Toto setkání také pozdravili - starosta obce pan Postůvka, 

farář místní Římskokatolické farnosti Jan Vecheta a závěrečné slovo měl pastor Tomáš Tyrlík. Sál byl zaplněn 

do posledního místa, mnoho lidí ještě sedělo ve vestibulu, kde byl videopřenos. Tohoto setkání se účastnilo 

více než 130 občanů z Dolních Domaslavic a okolí. Po skončení bylo občerstvení a možnost vzájemných 

rozhovorů. 

V roce 2015 byla provedena oprava a nátěr fasády kaple, dále byla provedena pokládka dlažby 

chodníků, parkové úpravy terénu, oprava hromosvodu a další drobné opravy, zabudování nástěnky před 

kaplí. Srdečně děkuji manželům Aleně a Tomášovi Polochovým a jejich dětem za mnohé brigádnické 

práce na zkrášlení okolí kaple a také za správcovství kaple.  

 

 

5.3. Hradiště 

Na květnou neděli 29. 3. a 3. adventní neděli 13. 12. se konaly v Kulturním domě v Hradišti setkání pro 

občany Hradiště, které byly tentokrát v režii obce Těrlicka ve spolupráci s naším sborem.  

 

 

5.4. Kazatelská stanice v Horním Žukově 

V kapli se konalo celkem 6 bohoslužeb s průměrnou účastí 5-8 osob. Děkuji paní Krejčí za správu               

kaple.  

V neděli 17. 5. se uskutečnilo pěkné slavnostní odpoledne u příležitosti Dne matek v objektu Slezské 

diakonie Eben-Ezer a poté občerstvení a vzájemné rozhovory u stolů. Účastníků bylo cca 50. 

 

 

5.5. Vělopolí  

Ve Vělopolí se scházejí děti na nedělní besídku pod vedením manželů Jany a Martina Humpolcových. 

V sálu OÚ ve Vělopolí se uskutečnilo také několik setkání pro místní občany. Děkuji rodinám - Molinové, 

Humpolcové a Kaczmarczykové za organizaci a pastorační službu v této vesnici.  

 

 

 

http://tranovice.sceav.cz/
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5.5.1. Misijní PARK-KLUB ve Vělopolí 

Ve Vělopolí působí několik let misijní skupinka PAR-KLUB pod Evangelizačním centrem M.I.S.E.. Děkuji všem 

naším dorostencům a mládežníkům za tuto misijní službu. Webové stránky - http://projektmise.sceav.cz/ 

 

Zprávu vypracoval Pavel Landecký, vedoucí misijního týmu. 

 

Zpráva ze života Park-klubu za rok 2015 

Jsme skupina mladých křesťanů, kteří se pravidelně scházejí a nabízejí zejména mladým lidem ve Vělopolí 

a v okolí evangelium a "alternativní" využití volného času. Scházíme se každou sobotu večer v klubovně, 

která se nachází na Obecním úřadě naší obce. Na těchto setkáních diskutujeme nad různými tématy. Na 

klubu se nás schází v průměru 6 osob. A pokud je pěkně, tak jdeme „ven“.  

Několikrát jsme podnikli i sportovní aktivity (hory, kola, volejbal, bazén). V minulém roce také začali 

klubáci chodit pravidelně na mládež. 

V roce 2015 se uskutečnila také víkendovka v osadě Ježonky (poblíž Visilají).  

 

Co máme v plánu tento rok? 

V únoru jsme se radili, jak s klubem dále pokračovat, jelikož už delší dobu k nám chodí klubáci, kteří se 

aktivně zúčastňují i mládeže. Proto jsme se rozhodli, že do léta budeme mít na klubu skupinky, ve kterých 

se zaměříme na duchovní rozvoj vedoucích a klubáků. Kromě skupinek budeme podnikat i různé 

volnočasové aktivity.  

V létě začneme zvát lidi nejen z Vělopolí, ale také z okolních obcí. Myslete prosím i na nás v modlitbách 

(na bohoslužbách, i v osobních).  

Chceme také prosit za duchovní povzbuzení, které potřebujeme. Jsme vděčni za prostory, ve kterých 

se můžeme scházet, za naší paní starostku, a vůbec se chceme modlit za Vělopolí a okolní obce, aby si 

Pán povolal i v tomto roce své další děti!    Fotky jsou na http://parc-club.zonerama.com 

 

 

6. Modlitební setkání 

Modlitební skupinka mládeže se scházela v pondělí. Každou první středu v měsíci se scházela modlitební 

skupinka ke společným modlitbám za sbor, za naše okolí. Jsme vděčni, že existují mnohé další modlitební 

buňky po domech, v nichž se lidé sdílejí Božím slovem a svými zkušenostmi s Bohem a společně se modlí. 

 

  

7. Vyučování náboženství  

Na území našeho sboru se v roce 2014/15 vyučovalo náboženství na ZŠ v Třanovicích, jehož se účastnilo 11 

dětí – sestra pastorová. Vyučování náboženství probíhalo také na ZŠ v Dolních Domaslavicích, jehož se 

účastnilo 8 dětí - vyučovala katechetka Daniela Niemczyková.  

Od školního roku 2015/16 dochází na vyučování náboženství na ZŠ v Třanovicích 15 dětí, v Dolních 

Domaslavicích 9 dětí.  

 

 

8. Konfirmandé 

V roce 2015 neprobíhalo vyučování konfirmandů. Od září se koná vyučování konfirmandů. Ke konfirmaci 

se připravuje celkem 5 mladých lidí (2 dívky a 3 chlapci). Prosím o vaše přímluvné modlitby za naše 

konfirmandy.  

 

 

9. Nedělní besídka 

Máme velikou radost, že v našem sboru se schází více než 100 dětí na nedělní besídku a těmto dětem 

slouží více než 30 dobrovolných služebníků. Vedoucím nedělní besídky je Jana Wewiórková.  

 

Zprávu vypracovala Jana Wewiórková, vedoucí besídky. 

 

 

http://projektmise.sceav.cz/
http://parc-club.zonerama.com/
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Zpráva nedělní besídky za rok 2015 

Na nedělní besídce se scházíme každou neděli v průběhu bohoslužeb. V roce 2015 jsme začínali v horní 

místnosti (nahoře) společným zpěvem a modlitbami. Poté se děti rozdělily do 4 skupinek podle věku – 

Rybičky, rybky, ryby a velryby. Na každé z besídek pak probíhala biblická lekce, přizpůsobena věku dětí,                 

a různé hry a soutěže. Povzbuzujeme děti k učení se biblických veršíků.  

Na besídkách jsme v minulém roce probírali Biblické příběhy starého a nového zákona, také jsme 

probírali misijní příběhy. O prázdninách jsme měli program o různých vlastnostech, které bychom měli jako 

křesťané mít. Kromě besídek máme v průběhu roku také další setkání.  

Jednou z akcí byla zimní víkendovka, kde jsme měli téma: Jsi 100% originál z nebe aneb Velkého, 

malého, Bůh má rád každého. Probírali jsme příběh Joni, která si skokem do vody poranila páteř a zůstala 

ochrnutá a příběhy dalších lidí, kteří ač nemocní, pevně doufali v Boha.  

Další akcí byl letní tábor v Gutech, kde jsme probírali příběh proroka Daniele. Dozvěděli jsme se                                

o Danielově zajetí a rozhodnutí, jak zůstat věrný Pánu Bohu, navzdory všem okolnostem.  

 

Stručný přehled dalších akcí: 

Dětská zimní víkendovka – leden 

Sportovní odpoledne - duben 

Akademie dětí – červen 

Dětský tábor – červenec 

Výlet dětí - srpen 

Listopadový večírek – listopad 

Vánoční slavnost dětí 

Dětské bohoslužby 

Den matek 

Den otců 

Vystoupení na bohoslužbách Díkůvzdání 

Vystoupení na biblických hodinách 

Vánoční vystoupení na svozu starších 

Vánoční slavnost dětí 

 

Pracovníci mezi dětmi na nedělní besídce a počet dětí v jednotlivých skupinkách  

1. Jesličky (děti 0 - 3roky) - vedoucí: Irka Tomanová + 4 lidé 18 dětí 

2. Rybičky  (děti 3-5let) - vedoucí: Lucie Grygová + 4 lidé a 4 pomocnice (každou besídku má jedna  

                    lekci, jedna je ku pomoci, připravuje si vyrábění…) 15 dětí 

3. Rybky (děti 5 - 7let) - vedoucí: Irena Romanová + 7 lidí  24 dětí 

4. Ryby (děti 7 - 9let) - vedoucí: Jana Wewiórková + 5 lidí  35 dětí 

5. Velryby (děti 9 - 13let) - vedoucí: Andrea Černá + 2 lidé  15 dětí   

 

Celkem dětí v nedělní besídce je 107 dětí. 

 

      Děkujeme všem Vám, kterým není práce mezi dětmi lhostejná, kteří nás podporujete, modlíte se za 

celou práci na besídce a všemožně jinak nám pomáháte. Děkujeme všem, kteří nás podpořili finančně.  

Děkujeme také všem manželským párům, kteří nám pomohli při uskutečňování všech akcí – 

víkendovka, letní tábor a další. Děkujeme také pastorovi a presbyterům za podporu a snahu pomoci. 

Děkujeme především Pánu Bohu, který nám pomáhá v této krásné, ale občas nelehké práci. 

 

 

9.1. Fotbalový kroužek 

Pod hlavičkou našeho sboru působí již od roku 2013 fotbalový kroužek ve spolupráci s křesťanskou 

organizací AMBASSADORS football Czech Republic, která nás podporuje v oblasti trénování a také 

veškerých k tomu potřebných materiálů a odborných školení trenérů. Jejich vedoucí Ondra Mazaný se 

také aktivně účastní některých tréninků. 
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Zprávu vypracovala vedoucí fotbalového kroužku Jana Wewiórková 

http://www.fotbalovykrouzektranovice.estranky.cz/ 

 

Zpráva fotbalového kroužku za rok 2015 

Také v roce 2015 pokračoval dětský fotbalový kroužek pro děti 6 – 12 let, kroužek probíhal v Třanovicích – 

na hřišti nebo v tělocvičně. Fotbalový kroužek byl rozdělen na dvě skupiny – mladší děti (6 – 8 let), kde je 

15 dětí a starší děti (9 – 12 let), kde je také 15 dětí. Účastní se i děti z obce.  

Vždy o přestávce je slovo jednoho z trenéru. V roce 2015 to byly příběhy starozákonní a také příběhy 

současných dětí a jejich cesta k Bohu.  

Od ledna 2015 se fotbalový kroužek zapojil jednou měsíčně do turnajů havířovských fotbalových týmů 

pod záštitou volnočasových aktivit Dona Bosca. Jednou jsme se také účastnili turnaje, který pořádal FK 

Žukov, kde si kluci zahráli s FK Třinec, Bystřice atd.  

Na závěr školního roku jsme uspořádali tradiční fotbalový kroužek s rodiči, kde byly děti také po zásluze 

odměněny.  

V roce 2015 se jsme zorganizovali také příměstský fotbalový kemp pro děti – ve dnech 3. – 7. 8. 2015.                

Byl určen pro děti od 6 do + - 12 let. Kemp se uskutečnil formou příměstského tábora. Počet účastníků pro 

tento rok byl 20 osob. Vše se konalo na fotbalovém hřišti v Třanovicích a v sále a klubovnách farního sboru.  

Program probíhal od 8:00 do 16:30 hod. takto: uvítání, zábavná sportovní hra, svačina, trénink, oběd, 

biblické slovo, diskuzní skupinky, zápasy, dovednostní soutěže, shrnutí dne, vyhlášení odměn a rozloučení. 

Organizátoři kempu byli: Jana Wewiórková, Daniel Klus, Benjamin Mrózek, Marek Roman, Luboš Tomiczek, 

Roman Glajcar , Radek Wewiórka. 

Děkujeme všem, kteří nás v celém roce podporovali, povzbuzovali, modlili se za tuto službu. Děkujeme 

také všem, kteří nám pomohli v organizaci fotbalového kempu. Děkujeme také Pánu Bohu za jeho 

ochranu, moudrost a sílu v této službě. 

 

 

10. Dorost 

I v roce 2015 duchovní péči dorostenců vedli Libor Biolek a Kamil Tomiczek s manželkami. Dorost se scházel 

pravidelně každý pátek od 18 do 20 hod. na faře v počtu cca 16 osob.  

Vedoucím dorostu byl zvolen Filip Kaczmarczyk, jeho zástupcem Ondřej Biolek.  

 

Webové stránky dorostu - http://dorost-tranovice.blog.cz/ 

 

Podklady pro zprávu vypracoval Libor Biolek. 

 

Zpráva ze života dorostu za rok 2015 

V roce 2015 nebyla v našem sboru konfirmace, takže do dorostu nepřišel žádný konfirmand, tedy nikdo 

nový nepřibyl. Tu a tam dorostenci s nějakým nevěřícím kamarádem přijdou na dorost nebo dokonce na 

pobyt, je jim dobře, dobře zapadnou do kolektivu, ale na rozšíření členské základny to žel nemá vliv.  

Na podzim 2015 odešlo 5 dorostenců do mládeže, 2 dorostenci projevili zájem ještě zůstat. Kurzu Louč 

2015 se účastnila jedna Doris Kaczmarczyková.  

Dorostenci stále pokračují ve finanční i modlitební podpoře dívenky Teddy Nanteigo z africké Ugandy   

Účastnili se také brigády Transaurus - sběr větví v lesích po těžbě dřeva. 

Dorostenci vykazovali značnou aktivitu pro vzájemné setkávání mimo pravidelná dorostová setkání,  

hlavně v období prázdnin. Bylo a je znát, že je jim spolu dobře. 

Zimní pobyt se uskutečnil ve dnech 29. 1. – 1. 2. 2015 (čtvrtek – neděle) na Chatě Hluchová v Nýdku. 

Téma: Charakter 

Letní pobyt se uskutečnil ve dnech 2. – 8. 8. 2015 na Bílavsku.  

 

Verš pro dorost na rok 2016 z Listu Jakuba 5, 13 Má někdo z vás trápení? Ať se modlí. Je někdo šťastný?  

            Ať zpívá chvály. 

Chci poděkovat všem za modlitby a podporu služby mezi dorostenci.  

 

http://www.fotbalovykrouzektranovice.estranky.cz/
http://dorost-tranovice.blog.cz/
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11. Mládež  

Vedoucím mládeže byl Filip Hanák, jeho zástupcem Jan Guznar, v září byl zvolen zástupcem vedoucího 

Ruben Kaczmarczyk. Mládež se scházela každý pátek v 18 hod. na faře v počtu cca 20-25 osob, věkové 

rozpětí mládežníků je od 17 do 28 let.  

Duchovními vedoucími mládeže jsou manželé Benjamin a Markéta Mrózkovi. 

Webové stránky mládeže - http://www.mtweb.cz/ 

 

Zprávu vypracoval Filip Hanák. 

 

Zpráva ze života mládeže za rok 2015 

 Porady se konaly jednou za 2 měsíce 

 Tematický tým utvářející koncepci výkladů na mládeži byl pod taktovkou především Jana 

Guznara a Tomáše Biolka 

 Hudební tým tvoří především Samuel Barabasz a Pavel Landecký 

 Organizaci bohoslužeb vedl David Barabasz 

 

Aktivity mládeže: 

 Na počátku února jela mládež na tradiční zimní pobyt, tentokrát do Nýdku. Mládež strávila 

v Beskydech 4 dny. Pobytu se zúčastnilo přibližně 25 mladých lidí. Zabývali jsme se, čím máme                 

a čím naopak nemáme být jako děti. 

 V srpnu ve dnech 5. - 9. 8 jela mládež na 5 denní letní pobyt na Slovensko, do obce Terchová. 

Během těchto horkých dní se mládež vydala na 2 dlouhé a náročné výšlapy, na Chleb a Rozsutec. 

Téma letního pobytu znělo „Hranice“. Bavili jsme se o hranicích mezi Božím člověkem a tímto 

světem či mezi vírou v Boha a důvěrou v Něj. 

 Ve dnech 18. - 20. 9.  se konaly Mládežovo-dorostové dny (MDD) - společně s dorostem strávila 

mládež 3 společné dny, kdy jsme uctívali Boha chválami, sportem, kreativními činnostmi. V sobotu 

jsme do mládeže převedli 5 nových mládežovců. Téma MDD bylo „Ježíš je stejný včera, dnes i zítra“. 

 V jednom říjnovém víkendu jela mládež na třídenní víkendovku na chatu Hluchovou. Této 

víkendovky se zúčastnilo téměř 30 mladých lidí. 

 

Dále se uskutečnilo: 

 V roce 2015 bylo několik svateb – do manželského svazku vstoupili Radek a Lucka Guznarovi, 

Samuel a Lucka Przeczkovi, Denisa a Jakub Moškořovi, dále také Luboš a Katka Janstovi a Jana 

s Radkem Martiníkovi 

 2x za kvartální období každou 3. neděli měla mládež na starost biblické hodiny 

 Mládež se schází každé pondělí v domě pastora na modlitební setkání.  

 

 

12. Setkání maminek s dětmi – baby club 

Setkávání maminek s dětmi v roce 2015 bylo pravidelné co druhou středu v měsíci, obvykle od 9,30 hod. 

v prostorách jesliček nebo u některé maminky doma nebo na zahradě. Scházíme se mimo období letních 

prázdnin.  Od září se pak změnil den a to na každý druhý čtvrtek v měsíci. Webové stránky baby clubu - 

www.babyclub.webnode.cz. 

Vedoucí baby clubu byly v roce 2015: Ester Adámková, Adéla Bilanová a Marcela Kotajná a od 

září Adéla Bilanová a Marcela Kotajná. Děkuji všem sestrám za vedení této služby.  

 

Zprávu vypracovala Adéla Bilanová. 

 

Setkání baby clubu v roce 2015 

Baby club to je setkávání maminek s dětmi do 4 let věku, mohou se účastnit také i maminky v radostném 

očekávání. 

V roce 2015 začaly také pravidelné setkávání - skupinka modlitby matek, které probíhaly také co druhý 

týden, v jiném týdnu než baby club. Setkávaly jsme se po domácnostech i s dětmi v počtu 3-7 maminek, 

kde jsme prosily za naše děti, rodiny, manželství. 

http://www.mtweb.cz/
http://www.babyclub.webnode.cz/
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Setkávání baby clubu začíná modlitbou a je prostor pro vzájemné sdílení a povzbuzení, bývá součástí 

také program pro děti (říkanky, písničky, výtvarná činnost, aj.) a také malé pohoštění hlavně pro děti. 

Průběh setkání závisí na osobě, která program připravuje. 

Od ledna do června 2015 proběhlo 10 setkání a dva výlety – první do Smilovic, kde mají maminky také 

své setkání a druhý na hřiště v Komorní Lhotce.  

Probíraly jsme na baby clubech různá témata: Modlitba za děti, láskyplný domov, baby-masáže, 

výtvarná činnost s dětmi, mateřství a kariéra, logopedie u dětí. Poznávaly jsme taky knihu:  „Proč jsou 

šťastné děti šťastné.“ Baby clubu se účastnilo pravidelně zhruba  4 - 8 maminek. 

Od září do prosince 2015 byla setkání pravidelně každý druhý čtvrtek, proběhlo celkem 6 setkání.  

Mluvily jsme o tématech: zdravá výživa, děti a kázeň, mezigenerační soužití, vychytávky v kuchyni aj..   

Setkání Modlitby matek také pokračovalo. 

Také jsme se jako maminky zapojily jako dobrovolníci při pomocí s realizací bazárku dětského oblečení, 

který pravidelně 2x ročně probíhá v prostorách komunitního centra v Českém Těšíně Na Mojské. 

Děkujeme Bohu, že můžeme být s dětmi doma a že se můžeme setkávat, vzájemně se povzbuzovat              

a obohacovat. Ač pro nemoc nebo jiný důvod bylo na setkáních někdy jen několik maminek, přesto 

věříme, že setkávání má smysl a také věříme, že maminek bude přibývat. Děkujeme i za vaše modlitby za 

naše děti i za nás maminky. Chceme pozvat maminky, které jsou s dětmi doma, aby přišly mezi nás a mohly 

prožít zajímavý čas. 

 

Baby cluby 2015 

6. 1.   Modlitby za děti – host: Jola Maroszová + Pavla z CB 

21. 1.    Jak budovat domov lásky a kázně - Martina Pawlica  

4. 2.     Baby masáže  

18. 2.    Kniha: Proč jsou šťastné děti šťastné - 1. kap. 

4. 3.      Kniha: Proč jsou šťastné děti šťastné - 2. kap  

18. 3.    Baby club není -  Bazárek KC Mojská  

15. 4.   Výtvarná činnost s dětmi -  host výtvarnice 

29. 4.   Mateřství a kariéra – Radka Kiszová 

13. 5.   Setkání s maminkami ve sportovní hale ve Smilovicích - přestavena krabička nápadů   

18. 6.   Logopedie s dětmi – host Monika Glajcarová  

24. 6.  Kniha: Proč jsou šťastné děti šťastné  3 - 4. kap. 

1. 7.  Výlet – Komorní Lhotka (hřiště) 

1. 9.  Výlet – Oldřichovice (Klokan, Klubík)  

17. 9.  Zdravá výživa – host nutriční terapeutka 

11. 10.  Kázeň ve výchově – host Šárka Klusová  

12. 11.  Mezigenerační soužití a vztahy – host Emílie Kaczmarcyzková   

26. 11.  Vychytávky v kuchyni 

10. 12.  Zdravá strava v praxi 

 

 

13. Setkání střední generace 

Vedoucím střední generace v roce 2015 byl Luboš Tomiczek. Další členové vedení - Daniel Klus a Martin 

Žuk. V tomto roce 2016 je vedoucí výbor složen z těchto lidí: Luboš Tomiczek (vedoucí), Martin Žuk a Martin 

Guznar. 
Pravidelná setkání střední generace se konala každou 3. sobotu (v měsíci červen 2. sobotu) v sudém 

měsíci. Kromě pravidelných sobotních setkání střední generace se 1. 8. uskutečnil tradiční zájezd střední 

generace, tentokrát  do Kroměříže – návštěva zámku a zahrady, dále jsme navštívili hřebčín                                           

v Napajedlech. 

 

Na setkáních střední generace byli tito hosté a tato témata: 

21. 2.   - téma: Dědictví - duchovní dědictví je zapotřebí předávat - Josef Tomala 

18. 4.   - téma: Proč se dobrým lidem dějí špatné věci – Štěpán Rucki 

13. 6.   - téma: "Milujte se pravdy každému" (J. Hus) - Daniel Spratek 

15. 8.   - Rodinné odpoledne 
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17. 10. - téma: Saulův syndrom - David Floryk 

19. 12. - téma: Pán Ježíš přichází k nám – Josef Sliž 

 

26. - 27. 6. akce Noc pod širákem (akce pro muže) – Téma: Co zdobí muže v Božích očích - Josef 

Tomala.  Setkávání rodin na modlitebních skupinkách - 3 skupinky (setkávání 1-2x za měsíc) 

 

 

14. Setkání starší generace  

V minulém roce se scházela ke svým setkáním také starší generace – tzv. skupina „D“.  

Vedoucím organizačního týmu byl Karel Tomiczek a jeho zástupcem Pavel Danyś. Další členové 

výboru - Štěpán Kisza, Jan Fukala, Stanislav Niemczyk, Jindřich Kunz, Jaroslav Brzoska z Komorní Lhotky, 

Irena Tomiczková, Irena Drozdová, Emilie Kaczmarczyková a Libuše Kiszová. Výbor se sešel na svých 

poradách 5x téměř vždy v plném počtu. 

 

Zprávu vypracoval vedoucí Karel Tomiczek. 

 

Zpráva ze života skupiny ´D´ v roce 2015 

Členové skupiny D se pravidelně schází na svých setkáních (večernicích) jednou za kvartál. Průměrná 

účast byla 75 členů.  

 

Na setkáních starší generace byli tito hosté a tato témata: 

21. 3.   - téma: Ježíš, ne Mohamed – hosté – Jan Morávka, emeritní biskup Stanislav Piętak. 

27. 6.   - téma: Odkaz mistra Jana Husa – 600. výročí upálení – Mgr. Marek Říčan. 

26. 9.   - téma: Vděčnost i v těžkých životních situacích - Mgr. Renata Sniegoňová. 

30. 12. - téma: Dokonalé dílo spasení – Paedr. Milan Pecka. 

 

Skupina D se podílí na tvorbě a vedení biblických hodin – celkem 6x. 

9. 5. - Návštěva klientů v Sareptě v Komorní Lhotce  

10. - 15. 8. - Letní pobyt v Polsku v Zakopaném (21 osob). 

 

V roce 2015 jsme se začali setkávat jednou měsíčně vždy 3. středu od 9:00 hod. na snídani s Bibli. Setkání 

se uskutečnilo kromě srpna a prosince každý měsíc a bylo přítomno vždy 25 – 30 účastníků. 

 

Biblický verš pro rok 2016:  Zachariáš 7, 9   „Toto praví Hospodin zástupů: Vynášejte pravdivé rozsudky  

               a ať každý prokazuje svému bratru milosrdenství a slitování.“ 

 

 

15. Setkávání sester 

Vedoucí skupiny starších sester je Alenka Kiszová. Sestry organizují 4x do roka občerstvení po bohoslužbách 

s Večeří Páně pro nejstarší sborovníky. Některé sestry také navštěvují nemocné. 

Sestry se 4. neděli co druhý měsíc podílely na vedení biblických hodin. 

V roce 2015 se scházela také skupinka mladších sester a to vždy první pondělí v měsíci v 17:30 hod. 

Tuto skupinku mladších sester vede pastorová Lilie Tyrlíková. Sestry se zamýšlely nad životem biblických 

žen.  

V roce 2015 se uskutečnilo také jedno odpoledne společné Setkání sester všech generací. Tématem 

tohoto setkání byla postava Corrie ten Boom, sestry se měly možnost také zapojit do rukodělných 

workshopů. 

 

 

16. Biblické hodiny 

Křesťanské společenství, o.s je součástí života našeho sboru. KS připravuje a koordinuje biblické hodiny, 

které se konají každou neděli v 17 hod. a další činnost služeb ve sboru. Vedoucím místního KS-SCH je Karel 

Guznar a jeho zástupcem Martin Guznar. 
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 17. Evangelizační a diakonické služby nad rámec sboru 

Každou 1. neděli v měsíci byl organizován program v Domově důchodců ve Frýdlantu n. O., na kterém se 

podílely jednotlivé rodiny a menší hudebně-pěvecké skupiny z našeho sboru. Poděkování patří především 

koordinátorovi Martinovi Guznarovi a všem, kteří v tomto Domově důchodců sloužili. 

Každou 2. sobotu v měsíci byly pravidelně organizovány biblické hodiny v Integrovaném sociálním 

ústavu – Sarepta v Komorní Lhotce. Tuto službu koordinovala Yvona Guznarová.  

Zpravidla poslední neděli v měsíci sloužili někteří z našeho sboru také v azylovém domě v Karviné.  

Srdečně děkujeme všem za tuto službu potřebným. 

 

 

18. Hudebně-pěvecká činnost ve sboru 

Ve sboru působily v roce 2015 tyto hudebně-pěvecké soubory, které se podílely (dle ročního rozpisu) 

vystoupeními na bohoslužbách, biblických hodinách, slavnostních shromážděních ve sboru (i mimo sbor) 

na mnoha jiných místech a při různých příležitostech. (pro přehled uvádím služby mimo sbor) 

 

1. smíšený pěvecký sbor (členů 41) - pod vedením Petra Molina  

10. 1.  Charitativní koncert - Cieszyn 

29. 3. Bohoslužby na Rozvoji v Českém Těšíně 

13. 6.  Domov důchodců Sarepta v Komorní Lhotce 

25. 10.  Vystoupení ve sboru v Těrlicku 

 

2. smíšený pěvecký sbor (cca 18 členů) - pod vedením Ireny Krzyżankové 

5. 4. Bohoslužby ve Stonavě na 1. svátek velikonoční 

29. 5. LECAV - Noc kostelů v Českém Těšíně 

27. 9.  Podzimní koncert LECAV v Třinci 

8. 11. Bohoslužby k 100. výročí narození pastora Santara ve Stonavě  

 

3. mužský pěvecký sbor (cca 30 členů) - pod vedením Karla Římana 

Vavrišov – Slovensko 

Domov důchodců 

  

4. dechový orchestr (14 členů) - pod vedením Jana Pietra  

Vystoupení dechovky v roce 2015: 

15. 6  Festival dechovek v Orlové 

20. 6. 110 let základní školy 

3. 9.  Dožínky 

Vystoupení na oslavách narozenin členů dechovky 

 

5. hudební skupina RESET – pod vedením Davida Tomana.  

Webové stránky skupiny - http://reset-band.cz/ 

Rok 2015 byl pro kapelu RESET rokem změn ale také rokem jistého útlumu. Už na konci roku 2014 

jsme museli řešit avizované přání našeho zpěváka Michala k ukončení jeho činnosti z důvodu 

maturity a následného studia na VŠ v Krakowě, zvažovali jsme zda a jak budeme fungovat dál, 

ale nakonec jsme přece jen dospěli k určitému kompromisu, který znamenal výrazné snížení 

počtu zkoušek i vystoupení. Přes všechny tyto komplikace jsme měli možnost zahrát si na 

několika fajn koncertech či vystoupeních a vytvořili jsme 3 nové písně. 

  

6. 4. Mládežové bohoslužby - Komorní Lhotka 

30. 5. MAJ FEST Třanovice 

7. 6. OKO - Albrechtice 

13. 6.  NáměšťFEST - Náměšť nad Oslavou 

 

Letní prázdniny a podzim roku 2015 představuje pro kapelu RESET přechod do stavu jakési  

hybernace" ve kterém setrváváme a další pokračování je prozatím nejisté. 

 

http://reset-band.cz/
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6. dívčí skupina Melodie (10 členek) – od dubna 2015 pod vedením Lucie Tomiczkové a Radmily 

Fikoczkové.  

Webové stránky Melodie - http://www.melodie-tranovice.estranky.cz 

 

19. 4.  Koncert u příležitosti 50. výročí založení Melodie 

29. 5.  Noc kostelů v Třanovicích 

Setkání nejstarších sborovníků 

      11. 7.  Svatba Lucky Tyrlíkové a Radka Guznara 

      19. 7.  XcamP Smilovice 

20. 12.  Vánoční setkání v Koňakově 

 

 

7. Ženský kvintet  

V roce 2015 Kvintet oslavil své kulaté výročí - "dvacetiny". U této příležitosti si nadělil dárek - 

dvojcédé Budu s Tebou s dvaceti písněmi. Celý rok probíhaly zkoušky, nahrávání, mastering 

atd. a na podzim CD konečně vyšlo.  

V sobotu 3. října se konal koncert k 20. výročí Kvintetu a jeho hostů v třanovickém kostele.  

 

5. 4.  Vystoupení na bohoslužbách na Velikonoční neděle v CB v Českém Těšíně 

18. 4.  Setkání skupiny "C" v Třanovicích 

17. 9.  Setkání seniorů z KS na Karmelu 

27. 9.  Bohoslužby v Hrádku 

3. 10.  Koncert v Třanovicích k 20. výročí vzniku 

17. 10.  Setkání střední generace v Komorní Lhotce 

20. 10.  Konference o rodině na OÚ v Třanovicích 

4. 12.  Adventní odpoledne ve Stříteži 

 

8. Mládežnický kvartet – pod vedením Honzy Guznara 

22. 3.  Konference KS-SCH  

8. 6.  Bohoslužby na Nivách 

7. 12.  Adventní odpoledne v Dolních Domaslavicích 

 

9. Skupina - Jepice  

 

10. Skupina - Akord 

 

11. Doprovodné formace na mládežnických bohoslužbách  

 

Chci vyjádřit srdečné poděkování všem vedoucím hudebně-peveckých těles, všem dirigentům  

i členům za jejich požehnanou a obětavou službu. Kéž najdou i další ochotu sloužit v této službě. 

 

 

  19.  Život sboru – slavnosti ve sboru, hosté ve sboru a další akce 

1. 4. - 11. 1 - Alianční týden modliteb – hosté: v pondělí – Martin Tomala ze Stříteže, v úterý – Grzegorz 

Giemza, ředitel CME w Dzięgielowie (Polsko), ve středu – farář Mojmír Blažek z Českého Těšína,                    

Na Rozvoji (ČCE), ve čtvrtek – ředitel KAM Karel Hennhofer, v pátek – kazatel Milan Jurčo z Ostravy 

(CB), v sobotu – Zuzka Chodurová z Hnojníku.  

2. 11. 1. - Na závěr aliančního týdne modliteb se konal koncert hudebně-pěvecké skupiny – Okteto 

z Opavy.  

3. Ve dnech 11. - 13. 3. se konaly v našem sboru Dny duchovního zamyšlení. Slovem sloužil farář Marek 

Cingeľ z Richvaldu u Bardejova na Slovensku. 

4. 12. 4. se uskutečnil přímý přenos rozhlasových bohoslužeb do ČRo Dvojky. 

5. 19. 4. se uskutečnil Koncert Melodie u příležitosti 50. výročí založení.  

http://www.melodie-tranovice.estranky.cz/
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6. 17. 5. se konala neděle diakonie. Kázáním sloužila Miriam Prášilová a svědectví Lenky Macurové - 

matky přechodné pěstounky. 

7. 11. 5. se konaly bohoslužby u příležitosti Dne matek a odpoledne koncert dechového sboru                         

u příležitosti výročí založení dechovky. 

8. 25. 5. - ve svatodušní pondělí se uskutečnilo v areálu kostela již tradiční sborové odpoledne se 

smažením vaječiny.  

9. 29. 5. jsme se připojili již potřetí k akci Noc kostelů. V našem kostele se uskutečnil koncert: skupiny 

Melodie, žáků ZUŠ Bohuslava Martinů z Havířova, uč. Karin Matušínské a dále koncert rodiny 

Molinové.  

10. 30. 5. se konal 5. ročník MAJFESTU - Maj – je zkratka počátečních slov v angličtině: music – hudba, 

about - o, Jesus - Ježíši – tedy jedná se o festival hudby o Ježíši.  

V programu zazněla hudba nejen naší hudební formace RESET, ale také koncert N.D.E. (rock, 

Bratislava) a koncert Pavla Helana. Dále divadlo žáků z místní ZŠ a ochotnické divadlo v podání 

herců ochotnického divadla z naší obce s pohádkou Byl jednou jeden drak. Tato akce byla určena 

pro širokou veřejnost. 

11. 31. 5. se uskutečnila v našem sboru Misijní neděle. 

12. 20. 6. jsme se podíleli s programem na 110. výročí založení místní Základní školy.  

13. 21. 6. jsme prožili bohoslužby u příležitosti Dne otců. 

14. 28. 6. jsme prožili v našem sboru opět Sborový den - Slavnostní bohoslužby u příležitosti Památky 

založení sboru. Kázáním posloužil biskup Jan Wacławek. Poté byl společný oběd v sálu OÚ 

v Třanovicích a odpolední program v sále Obecního úřadu. Písní a hudbou sloužila hudební skupina 

ze sboru ČCE z Hošťálkové. Pak bylo společné grilování a rozhovory v areálu OÚ. 

15. 13. 9. se konaly slavnostní bohoslužby u příležitosti 84. výročí posvěcení našeho kostela. Kázáním 

posloužil farář Milan Kubík z Martina a písněmi smíšený pěvecký sbor z Martina. Odpoledne se konal 

Minifestival pěveckých sborů.  

16. Ve dnech 18. - 20. 9. se konaly v našem sboru Mládežovo-dorostové dny. 

17. V neděli 11. 10. jsme si na bohoslužbách připomněli 100. výročí narození pastora Vladislava Santaria 

za přítomnosti rodiny pastora Santaria a vzpomínek syna Česlava na svého otce. 

18. 13. 12. se konala vánoční slavnost dětí z nedělní besídky. 

19. 20. 12. na 4. adventní neděli, se konal v našem kostele Večer svátečních melodií. V programu    

vystoupili děti z místní MŠ a ZŠ a mnozí hosté. Moderátory byli manželé Ingrid a Daniel Waclawkovi.  

20. 27. 12. se konaly seniorátní bohoslužby. 

 

 
20.  Další slavnosti (setkání) přesahující rámec sboru 

• 10. 1.           Modlitební konference – ve sborovém centru Hutník v Třinci 

• 7. 2.             Konference mužů v kině Kosmos v Třinci 

• 8. - 15. 2.     8. ročník Národního týdne manželství 

• 18. - 25. 7.   XcamP ve Smilovicích 

• 10. 10.   Konference k 100. výročí narození pastora Vladislava Santariuse, Český Těšín,  

   Střelnice 

• 11. 10.  Slavnostní otevření Diakonického vzdělávacího centra jménem Vladislava  

Santaria  

Odpoledne – koncert sboru Happy day - v kostele na Nivách v Českém 

Těšíně u příležitosti 25 let Slezské diakonie 

• 14. - 16. 11. 14. Konference rodin v Rožnově pod Radhoštěm. 
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21. Wycliffova misie - manželé Youngovi 

Zprávu vypracovali manželé Milena a Richard Youngovi.  

 

Webové stránky Wycliffovy misie ČR - http://www.wycliffe.cz 

 

Rok 2015 u Youngů 

Jsme velmi vděční Pánu Bohu, že i v roce 2015 stál při nás, vedl nás, chránil a žehnal nám ve službě                      

i v rodinném životě. I v tomto roce jsme pokračovali v aktivním zapojení ve Wycliffové misii: 

 Milena vypomáhala jako dobrovolnice při sestavování bulletinu, překladech a modlitebních 

aktivitách v kanceláři Wycliffe ČR. Na podzim začala vyučovat angličtinu v křesťanské školce 

Loďka.  

 Richard pokračoval v práci pro Nigeria Group (v Nigérii) na dálku.  

V Nigérii strávil 4 týdny a 2 týdny strávil v Keni na IT konferenci, kde byl také i jako vyučující několika 

kurzů.  

 V Nigérii se především podílel na urychlení sítě a zvětšení její kapacity, aby se mohly ukládat 

nahrávky Písma a větší soubory 

 Také měl na starost přesunutí několika desítek emailových adres z jednoho systému do 

druhého.  

 Vedl a spolupracoval se svými kolegy Sundaye a Jerryho v Nigérii.  

Také vypomáhal na částečný úvazek v administrativě v kanceláři Wycliffe ČR.  

 

S Boží pomocí jsme v létě v roce 2015 jako rodina odjeli do Anglie, abychom tam na 7 místech prezentovali 

práci Wycliffovy misie. Během roku jsme měli i 8 prezentací na různých místech ve Slezsku.  

 

Radujeme se a jsme velice vděční Pánu Bohu, že v roce 2015 mohl být dokončen a dedikován překlad 

Písma do dalších nigerijských jazyků, konkrétně se jedná o celou Bibli do jazyků Ezaa, Ikwo a Izii (těmito 

jazyky mluví celkem 530 000 lidí) a Nový zákon do jazyků Tyap a Tula (těmito jazyky mluví celkem 160 000 

lidí). Se spolupracovníky v Nigérii jsme v úzkém kontaktu a jsme informování o dění v rámci Nigeria Group.  

 

„Tentýž Bůh, který řekl: „Ať ze tmy zazáří světlo!“ ten zazářil v našich srdcích, aby nás osvítil poznáním Boží 

slávy ve tváři Ježíše Krista. Tento poklad však máme v hliněných nádobách, aby bylo zřejmé, že ta úžasná 

moc je Boží, a ne z nás.“ 2. Korintským 4, 6-7 

 

Uvědomujeme si, že jsme jen „slabé hliněné nádoby“ v Hospodinových rukou, a proto si nesmírně vážíme 

Vaší pomoci, Vašich modliteb a finanční podpory. Děkujeme, že nás podporujete a stojíte modlitebně              

s námi i ve službě překladu a nesení Písma těm, kteří jej ještě nemají. Pán Bůh, ať Vám žehná a Vaši ochotu 

a štědrost odmění. Moc Vám děkujeme.  Milena a Richard Youngovi 

 

 

22. Misijní činnost v Ostravě-Porubě 

Zprávu vypracoval diakon Daniel Kocyan, který působí jako diákon v Ostravě-Porubě. 

 

V roce 2015 jsme v naší službě v Porubě museli čelit různým výzvám. Na jedné straně jsme mohli vidět 

Boží působení v životech některých lidí. Na podzim roku 2014 dala svůj život Pánu Ježíši Petra a v létě 2015 

se rozhodl následovat Pána Ježíše Oto. Petra se zúčastnila Louče (trénink pro mladou generaci v naší církvi) 

a v červnu byla konfirmována. Oto se přihlásil na další běh Louče v tomto roce a má touhu více poznávat 

Pána Ježíše. Oba byli v létě na XcamPu, jsou nadšeni pro Ježíše a leží jim na srdci mladá generace                           

v Porubě. 

Na druhé straně jsme se museli vyrovnat s tím, že někteří lidé, kteří dali svůj život Pánu Ježíši a aktivně se 

začali zapojovat do života společenství, najednou ztratili zájem a pomalu začali odcházet do světa. To 

byla pro nás nepříjemná zkušenost, ale pokračujeme v modlitbách za ně a dáváme jim najevo, že dveře 

do našeho společenství mají stále otevřené. Tyto zkušenosti nás jako tým i jednotlivce ještě více povzbudily 

hledat Boží přítomnost a zaměřit se na Ježíše. 

http://www.wycliffe.cz/
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Impuls klub - setkání mládeže 

Ve školním roce 2014-2015 probíhal Impuls klubu pro mládež v misijním bytě na náměstí Jana Nerudy. 

Zaměření klubu se v průběhu roku 2015 změnilo. Ze začátku byl program klubu zaměřený evangelizačně         

a časem se transformoval na setkání mládeže a cílem bylo jít více do hloubky s těmi, kteří měli zájem. 

 

Léto v Porubě 

O prázdninách proběhl v Porubě, na základní škole Čkalovova, pětidenní příměstský tábor pro školní děti               

i předškolní děti. Do tábora byla aktivně zapojena rodina z Norska (rodiče se třemi náctiletými dětmi). 

Tábora se zúčastnilo 12 dětí. Každý den dopoledne se začínalo společným programem (písničky, příběh              

a hry). Pak se děti rozdělily do různých workshopů (kytarový, novinářský, sportovní a koutek pro maminky              

s dětmi). Prezentace toho, co se děti ve workshopech naučily, proběhla v pátek za účastí rodičů a dalších 

členů rodiny. Na závěr tábora proběhla společná grilovačka rodičů a dětí. 

 

Dětský klub 

Po letním příměstském táboře se k dětskému klubu připojily další děti. Dětský klub probíhá každý pátek 

odpoledne v misijním bytě na Náměstí Jana Nerudy. Na klubu děti hrají hry a slyší příběhy z Bible.                                  

S odstupem času můžeme vidět, jak Pán Bůh jedná i na dětském klubu. Některé děti se rozhodly následovat 

Pána Ježíše a chtějí být pokřtěny. 

 

Teen klub 

I v roce 2015 se pravidelně každou středu na teen klubu scházela skupina 5-8 kluků ve věku 12-16 let. Někteří 

z nich se v průběhu roku zúčastnili různých akcí pro mladé v naší církvi včetně XcamPu ve Smilovicích.  

Na klubu jsme si stanovili čtyři cíle: poznávat Boha, učit se o životě, budovat přátelství a užít si srandu. 

Modlíme se za to, aby se Pán Bůh dotkl srdcí těchto kluků. 

 

Kurzy Alfa pro sousedy 

Na podzim roku 2015 jsme se rozhodli jít do prvního běhu kurzů Alfa pro naše sousedy. Tento kurz probíhá 

jednou za dva týdny v bytě rodiny Landových. Velký zájem o kurz projevila naše sousedka Martina a její 

desetiletý syn Adam. 

 

Nedělní setkání - veřejné bohoslužby 

Každou druhou neděli v měsíci probíhalo každou první a třetí neděli v různých bytech v Porubě nedělní 

setkání. Jedná se setkání celého společenství, kterého se pravidelně účastnilo asi 10-15 lidí. Na podzim 2015 

se toto setkání transformovalo na veřejné bohoslužby, které se konají na základní škole Čkalovova se 

stejnou pravidelností. Návštěvnost na bohoslužbách má lehce vzestupnou tendenci. Během bohoslužeb 

probíhá doprovodný dětský program, na který jezdí sloužit i tým z Třanovic. 

 

Misijní skupiny 

Naší touhou je, aby v každém sousedství (na každém sídlišti) v Porubě bydleli lidé, kteří svým sousedům 

otevřou svoje životy a budou s nimi sdílet evangelium. Budou měnit atmosféru ve svém okolí skrze činy 

laskavosti a lásky. Na těchto místech pak budou postupně vznikat malé misijní skupiny.  

Jedna taková misijní skupina je už dlouhodobě aktivní v sousedství kolem Náměstí Jana Nerudy. Bydlí tam 

manželé Landovi z Norska a tři další mladí lidé. V této lokalitě jsme v kontaktu s lidmi různých generací (děti, 

mládež, rodiny s dětmi, starší lidé). Vidíme, jak Pán Bůh jedná a mění životy některých z nich.  

Další misijní skupina začíná vnikat v lokalitě, kde bydlí manželé Římanovi a Lasotovi. Tento čtyřčlenný tým 

se společně schází na modlitbách za svoje sousedy a hledá způsoby, jak s nimi sdílet evangelium.  

Pán Bůh nám také položil na srdce oblast okolo ulice Dělnická, která patří mezi ty nejchudší části Ostravy. 

Modlíme se za to, aby si Pán Bůh povolal tým lidí, kteří budou ochotni se do této lokality přestěhovat                        

a otevřou svoje životy svým sousedům.  

Je pro nás obrovskou výsadou vidět, jak Pán Bůh jednal a jedná v životech různých lidí kolem nás. Chceme 

a modlíme se za to, aby Pán Bůh na každé sídliště (do každého bloku) v Porubě poslal nějakou rodinu nebo 

tým jednotlivců, kteří by ve svém sousedství reprezentovali Ježíše. 
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23. Spolupráce s Obecními úřady okolních obcí 

Chci poděkovat vedení obce Třanovice za podporu různých akcí pořádaných naším sborem v sálu na 

Obecním úřadě, za bezplatný pronájem, dále za finanční podporu projektů pro děti atd..  

OÚ v D. Domaslavicích děkuji za bezplatný pronájem sálu na Adventní odpoledne. Poděkování patří 

také za vstřícnost paní starostce Latochové a vedení obce Vělopolí za poskytnutí prostor k setkávání 

misijního klubu dětí a další společné akce. 

 

 

24. Hospodářské záležitosti  

Co se podařilo zrealizovat v roce 2015: 

• výměna pohonů zvonů a jejich automatizace 

• oprava a nátěr fasády kaple v D. Domaslavicích 

• výměna vstupních dveří do kostela  

• oprava pomníku Jiřího Třanovského 

• oprava světlíků a izolace sklepa 

• pokácení stromů u kostela 

• drobné provozní opravy 

 

Děkujeme také všem, kteří se podíleli finančně na akci „dárek pro tebe“ – balíčky pro děti na 

Zakarpatskou Ukrajinu. Děkujeme vám, kteří jste přispívali na mnohé potřeby sboru finančně, brigádnicky 

či modlitebně. Prosíme Vás i v letošním roce o Vaši štědrou finanční podporu. 

 

V roce 2015 jsme finančně jako sbor podpořili tyto projekty: 

• Wycliffova misie           8 875,- Kč 

• Sbírka na dárky pro děti a seniory na Zakarpatskou Ukrajinu  20 047,- Kč 

• Pronásledování křesťané v Sýrii      19 155,- Kč 

• Sbírka pro Nepál – zemětřesení      10 056,- Kč 

• Sbírka na MŠ, ZŠ, SŠ Slezské diakonie (charitativní koncert)  19 615,- Kč 

• Sbírka na uprchlíky           6 340,- Kč 

• Misijní činnost - byt v Ostravě-Porubě     30 000,- Kč 

• Česká biblická společnost - projekt překladů Bible      7 962,- Kč 

• Česká evangelikální aliance        3 950,- Kč 

• TWR – rádio 7          9 220,- Kč 

• XcamP Smilovice          8 830,- Kč 

 

• další sbírky - sbírka na děti, dorost, mládež, na konferenci rodin, Frýdecký seniorát, vzdělávací fond,  

    Slezská diakonie, humanitární fond, vydavatelský fond, Sdružení Benjamín, potravinová sbírka… 

 

 

25. Památník Jiřího Třanovského  

29. 12. 2013 byl slavnostně otevřen Památník Jiřího Třanovského (1. etapa). V roce 2015 navštívilo tento 

Památník cca 500 lidí. Věříme, že podle reakcí či zápisu do knihy návštěv slouží tento objekt šíření evangelia.  

 

 

26. Plány na rok 2016 

V roce 2016 plánujeme uskutečnit tyto projekty: 

• Položení dlažby u Památníku Jiřího Třanovského 

• Oprava kaple v H. Žukově – izolace a odvod vody 

• Rekonstrukce veřejných WC na hřbitově u kaple v Dolních Domaslavicích 

• Nátěr fasády kostela 

• Úpravy sborové kuchyně 
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V duchovní oblasti 

• chceme budovat dobré vzájemné vztahy, které vyplývají ze zdravého vztahu s Pánem Bohem 

• chceme usilovat o vzájemnou úctu, pokoru ve sboru mezi jednotlivými generacemi a posvěcený život  

• uskutečňovat vizi sboru 

 

Děkuji všem, kteří se modlíte za náš sbor. Děkuji také za Vaši ochotnou službu k oslavě Pána Boha a za 

službu milosrdenství, za návštěvy nemocných doma nebo v nemocnicích. Děkuji Vám za každou službu, 

která je činěna z lásky a obětavostí (modlitební či finanční) a slouží k povzbuzení jednotlivce, duchovnímu 

růst sboru a požehnání pro naše okolí.  

 

Rok 2015 byl v naši církvi Rokem evangelizace, misie a diakonie. Rok 2016 je rokem rodiny.  

 

 

27. Sborová statistika 

 

Počet členů sboru - dle aktualizované kartotéky 672, od 18 let a výše – 540 členů 

Počet křtů - 11   (5 děvčat a 6 chlapců) 

Počet sňatků - 5 

Počet pohřbů - 14   (5 mužů a 9 žen) 

Počet konfirmandů 

rok 2014/15 

rok 2015/16 

-  

0 

5     (2 děvčata a 3 chlapci) 

 

 

• Synodálové našeho sboru:  

- Mgr. Tomáš Tyrlík, pastor 

- Bc. Jan Tomiczek, místopředseda synodu 

- Lubomír Fikoczek, kurátor 

- Emerich Klus, zástupcem synodála 

 

 

28. Závěr 

Heslem pro letošní rok je slovo z knihy proroka Izajáš 66, 13 Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu 

těšit.  

Modlím se o to, abychom mohli být potěšováni Božím slovem i v našem sboru a mohli také těšit ty, kteří 

budou potěšeni a povzbuzení potřebovat.  

 

 

Zprávu, včetně dílčích zpráv, zpracoval do konečné podoby sborový pastor Mgr. Tomáš Tyrlík 

 

 

 

 

 

………………………………………………..                   ………………………………………… 

      Lubomír Fikoczek, kurátor sboru       Mgr. Tomáš Tyrlík, sborový pastor 

          

 

 

 

 


