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1.

ÚVOD

Vážené předsednictvo synodu, milí hosté, vážení synodálové, sestry a bratři v Kristu,
mou 1. zprávu ze života SCEAV chci začít slovy jistého rabína, která ve mně již dlouho rezonují a často
se k nim vracím, když přemýšlím o svém životě, životě naší církve a celé společnosti.
Cituji: "Když jsem byl mladý, myslel jsem si, že změním svět. Když jsem trochu povyrostl, uvědomil
jsem si, že je to příliš troufalé, a tak jsem si řekl, že změním jen stát, ve kterém žiji. Postupem času jsem
ale zjistil, že i to, je příliš troufalé, a tak jsem se rozhodl, že změním město, ve kterém žiji. Když jsem zjistil,
že nedokážu ani to, pokoušel jsem se změnit svoji rodinu. Nyní, když už jsem starý vím, že jsem měl
změnit nejprve sám sebe. Pokud bych začal u sebe, možná bych pak dokázal změnit svoji rodinu,
své město nebo třeba stát, a kdo ví, jestli bych nezměnil i celý svět!"
V těchto slovech je ukryta hluboká pravda. Dovolím si ale zároveň trochu nesouhlasit s rabínem.
Člověk není schopen změnit sám sebe, svůj život, svoje směřování. To se děje především skrze zvěst
Božího slova, vždyť víra je ze slyšení a působení Ducha svatého. Souhlasím však s tím, že pokud je
člověk re-formován – obnovován a proměňován Božím Duchem, může se stát a být nástrojem
k proměně své rodiny, svého města nebo třeba i státu. A takto začalo i dílo reformace - od proměny
jednotlivce k proměně celé společnosti.
Rok 2017 byl i v naší církvi ve znamení 500 let reformace. U příležitosti tohoto významného jubilea
se konaly na úrovni sborů, seniorátů i celé církve různé slavnosti, setkání, přednášky, cykly kázání na
téma reformace, koncerty a mnohé další aktivity. Věřím, že to veškeré dění posloužilo k hlubšímu
pochopení učení a díla našeho reformátora dr. Martina Luthera. Neoslavovali jsme dílo člověka, ale
především děkovali Pánu Bohu za dílo reformace.
Jubilejní rok reformace skončil. I po tomto 500. výročí reformace však zůstává trvalá a velká výzva
pro každého jednotlivce, naše sbory i pro církev, abychom byli stále proměňováni a reformováni,
tedy obnovováni Pánem Bohem a Jeho slovem. Ten proces reformace nemůže být zastaven
a ukončen. Hřích, zlo nás stále deformuje, a proto bychom měli neustále volat – Bože, buď milostiv
mně bídnému a hříšnému“– obnovuj nás, naše sbory i církev mocí svého svatého Ducha. Bude
pokračovat dílo reformace skrze nás, službu naší církve? To je výzva nejen pro pastory, presbytery,
ale každého člena naší církve.
Mou modlitbou je, aby se v našem životě realizovaly slova z 2. Kor 3:18 Na odhalené tváři nás
všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě - to vše
mocí Ducha Páně.
Pane, smiluj se nad námi a proměňuj nás ke svému obrazu mocí Ducha svatého Amen.
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2.

Úřad biskupa
2.1.

Předání úřadu a instalace biskupa

Předání úřadu biskupa Jana Wacławka nastupujícímu biskupovi se uskutečnilo dne 3. května 2017
za přítomnosti tajemníka církve Bronislava Stebla a to na základě podpisu na Předávacím protokolu.
Chtěl bych touto cestou poděkovat dnes již emeritnímu biskupovi Janu Wacławkovi za dobrou
spolupráci a přát mu do další služby v církvi, jako aktivnímu důchodci, mnoho sil a Božího požehnání.
V neděli 21. května 2017 se konala v českotěšínském chrámu slavnostní bohoslužba s uvedením
Tomáše Tyrlíka do úřadu biskupa SCEAV, a to za účasti hostů z veřejné samosprávy i ze zahraničí
a členů naší církve. Akt instalace vykonali: bp. Jan Wacławek, bp. Východného dištriktu ECAV na
Slovensku Slavomír Sabol a bp. Těšínské diecéze Evangelicko-luterské církve v Polsku dr. Adrian
Korczago.
V průběhu slavnosti pronesli pozdravy tito vzácní hosté: Rev. Dr. Fidon Mwombeki, ředitel pro misii
při Světovém luterském svazu, Dr. Michael Bünker, biskup Evangelické církve v Rakousku a generální
sekretář Společenství evangelických církví v Evropě (GEKE), Michael Hübner, generální sekretář
Spolku Martina Luthera v Erlangen a dr. Arnt Hauboldt, předseda Spolku Gustava Adolfa (GAW)
v Sasku, dále Daniel Fajfr, předseda Ekumenické rady církví v ČR a za pastory pozdravil pastor
Vlastimil Ciesar z Gutů. Biskup František Lobkowicz se omluvil z důvodu zdravotních obtíží a úrazu.
2.2.
Datum
24. – 28. 5.
31. 5.
1. 6.
4. 6.
11. 6.
11. 6.
15. – 17. 6.
18. 6.
2. 7.
5. 7.
6. 7.
7. – 9. 7.
15. 8.
19. 8.
20. 8.
21. 8.
31. 8. – 3. 9.
4. 9.
7. 9.
8. 9.
9. 9.
10. 9.
17. 9.

Přehled nejdůležitějších akcí biskupa, služebních cest a reprezentace církve navenek
Místo
Wittenberg, Berlin
Praha
Český Těšín
Hrádek
Český Těšín
Velké Meziříčí
Dni Kościoła
Frýdek - Místek
Bohumín
Komorní Lhotka
Praha
Slovensko
Bystřice pod Hostýnem
Ratiboř
Těrlicko
Godula
Wittenberg
Ostrava
Praha
Český Těšín
Ostrava
Ratiboř
Český Těšín, Cieszyn

Akce
Účast na Kirchentagu
Řídící výbor ERC
Konference pro pěstouny - přednáška
Památka založení - kázání
Bohoslužby Svátek 3 bratří - kázání
Festival filozofie - přednáška
17. 6. – bohoslužby Bielsko-Biała
Setkání manželských párů - slovo
Instalace pastora Romana Brzeziny
Impuls Draft – vyučování + VP
Bohoslužby v Betlémské kapli
Dištriktuální den VD – bohoslužby - pozdrav
Biblické slovo na pobytu seniorů
Koncert Zvonky - pozdrav
Bohoslužby - pozdrav
Natáčení svátečního slova do ČTv
Výstava – panelová diskuse, biblické slovo,
bohoslužba
Zahajovací koncert Svatováclavský hudební festival
Setkání účastníků ekum. kurzu z Josefstalu
Benefiční koncert pro kostel v Gutech
Ekumenická bohoslužba - 750 let Ostravy, pozdrav
za ekuménu
Reformační slavnost ČCE - pozdrav
Evangelický den – kázání, slovo pro mladé,
závěrečné slovo na koncertu SHF
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19. 9.
21. 9.
22. – 24. 9.
25. 9.
28. 9.
1.10.
1.10.
6. 10.
8. 10.
10. – 11. 10.
15. 10.
17. 10.
18. 10.
18. 10.
19. 10.
20. 10.
21. – 22. 10.
23. 10.
24. 10.
26. – 28. 10.
29. 10.
31. 10.
5. 11.
7. – 8. 11.
9. – 12. 11.
14. 11.
15. 11.
16. 11.
17. – 19. 11.
26. 11.
30. 11.
1.12.
2. 12.
3. 12.
3. 12.
5. 12.
6. 12.
9. 12.
10. 12.
10. 12.
14. 12.
16. 12.
17. 12.
20. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.
31. 12.

Český Těšín
Praha
Bardejov
Třinec
Ostrava
Třanovice
Komorní Lhotka
Katowice
Oldřichovice
Herlíkovice
Karviná
Třinec
Karviná
Český Těšín, kavárna AVION
Praha
Praha
Prešov
Praha
Vídeň
Warszawa
Cieszyn, Ježíšův kostel
Třinec
Guty
Opole
Bonn
Český Těšín
Ostrava
Třinec
Rožnov p. Radhoštěm
Hrochův Týnec
Brno
Český Těšín
Bielsko - Biała
Český Těšín
Český Těšín
Cieszyn
Český Těšín
Frýdek - Místek
Nebory
Guty
Třanovice
Frýdek - Místek
Třanovice
Třinec
Třanovice
Albrechtice
Písek
Třanovice

Honorary council INTERDIAC – DVC, biblické
zamyšlení - NJ
15. výročí sdružení Maranatha
Slavnostní bohoslužby – kázání + posvěcení fary
Koncert – Svatováclavský hudební festival - pozdrav
Závěrečný koncert SHF - pozdrav
Bohoslužby - kázání
60. výročí dechovky – biblický pozdrav
Synod KEA
Ordinace diakona - Zbyšek Kaleta
Výjezdní zasedání řídícího výboru ERC
Reformační dny - bohoslužby - kázání
otevření dálnice - slovo
Slezská diakonie – biblický úvod
Vyhodnocení soutěže PO STOPÁCH
PROTESTANTISMU NA TĚŠINSKÉM SLEZSKU
Komitét SLS, jednání CR a ČCE
Konference v Senátu – pozdrav, účast v panelové
diskuzi
Prešovské reformační slavnosti - slovo
Velvyslanectví SRN – výročí reformace
Reformační koncert – účast
Dny reformace - pozdrav
Koncert pěveckých sborů
Přímý přenos bohoslužby do ČTv - kázání
bohoslužby
Konference Colloqium Opole - přednáška
Synod VELKD
Setkání s komunálními politiky – slovo
Konzulát - Svátek nezávislosti PL
Slovo pro mladé LOUČ
Konference rodin
Reformační bohoslužba - kázání
Rozhovor do TWR
Vigilijka pastorů – závěrečné slovo
Sztuka teatralna SOLAS
Bohoslužby Na Rozvoji - kázání
Adventní koncert - pozdrav
Konference o Schengenu
Konference SD - pozdrav
Centrální vigilijka mládeže - pozdrav
Bohoslužby - kázání
Adventní koncert
Pozdrav na Spolku pro obnovu venkova - Třanovice
Sborový vánoční večírek - slovo
Večer svátečních melodií
Muzikál CZŠ – slovo + poděkování
Štědrovečerní bohoslužby - pozdrav
Vánoční bohoslužby - pozdrav
Bohoslužby - pozdrav
Seniorátní bohoslužby - pozdrav
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2. 3. Shrnutí roku 2017 v roli biskupa
Pokud bych měl shrnout necelý rok 2017 (od května) v úřadu biskupa v několika hlavních tezích, pak
jsou to následující:
1. Optimalizace a budování týmu spolupracovníků na ústředí
2. Komunikace a rozhovory s jednotlivými pastory o jejich radostech či zápasech v životě i ve
službě (žel dosud ne se všemi), návštěvy sborů
3. Reformační maratón akcí, slavností, přednášek, bohoslužeb a reprezentace církve na
veřejnosti při různých společenských příležitostech
4. Organizační zajištění Instalace biskupa, výlet pastorů, Evangelický den, Konference rodin,
Setkání s komunálními politiky atp.
5. Časová, fyzická, psychická i duchovní náročnost
6. Vděčnost za modlitby!
7. Mnohé sny, vize a myšlenky do budoucna
Jsem vděčný Pánu Bohu za Jeho velké požehnání, které jsem prožil při mnohých setkáních,
slavnostech, konferencích a kontaktech s lidmi z celého světa. Děkuji Mu za Boží ochranu na všech
cestách. Mám radost z dobrých věcí, které se dějí v našich sborech. Samozřejmě, že součástí mé
služby v roli biskupa byly a budou i velmi složitá jednání v oblasti personální, komunikace vztahové či
jiných hledání řešení mnohých problémů.
Při své instalaci jsem prosil o vaše přímluvné modlitby za moji službu. Děkuji všem, kteří mě, moji
rodinu i celou církev nesou na modlitbách. Jsme vděčni za tuto podporu a prosím neustávejte ve
vašich modlitbách.
3.

Zaměstnanci církve

Celkový počet zaměstnanců SCEAV v průběhu roku 2017 byl 74 osoby, k 31. 12. 2017 jsme měli 65
zaměstnanců (59,175 úvazků).
K 31. 12. 2017 jsme zaměstnávali v naší církvi: sborové pastory (17), dále emeritní pastory a biskupy,
administrátory, vikáře a diakony (15), katechetky, pastorační pracovníky na sborech (15)
a pracovníka a pastora v projektu Šance podaná ruka (2), pastorační pracovníky ve střediscích
Slezské diakonie (3), nemocniční kaplany (3) a pracovníci v mediálním odboru církve (2).
Za naši církev je pověřen k vykonávání duchovenské služby v Armádě ČR jeden vojenský kaplan
a k vykonávání duchovenské služby ve vězenství jeden pastor.
K 30. 9. 2017 ukončil pracovní poměr v církvi tajemník Bronislav Stebel. Jeho úkoly a kompetence
byly zejména z důvodů finančních úspor rozděleny mezi stávající pracovníky na ústředí. Největší díl
zodpovědnosti převzala vedoucí ekonomického úseku a personalistka Alena Kukuczová. Byl to složitý
a náročný čas konsolidace.
Věřím, že s Boží pomocí, pochopením a ochotou všech pracovníků se vytvořil dobře fungující tým
spolupracovníků na ústředí. Děkuji všem svým nejbližším pracovníkům na ústředí za jejich nasazení
a obětavost při organizaci mnoha akcí a setkání. Vážím si jejich práce a otevřené komunikace.
Děkuji rovněž všem diakonům, administrátorům, pastorům, seniorům, pastoračním pracovníkům,
nemocničním kaplanům, katechetkám za vše, co vykonali ve službě pro Pána i naši církev.
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3.1.

Zaměstnanci/počet a výše úvazků/ na ústředí k 31. 12. 2017
Biskup
Sekretářka biskupa
Vedoucí ekonomického úseku a personalistka
Účetní SCEAV
Tiskový mluvčí a koordinátor médií, PR
Koordinátor práce s dětmi
Knihovník, archiv
Účetní FS, prodej knih, BOZP a PO
Teologický referent
Pokladní. Časopis Přítel (3 hod.)
Uklízečka
Celkem úvazků k 31. 12. 2017
DPP – správce sítě, webu, překladatelka, údržbář

3.2.

Zaměstnanci/počet a výše úvazků/ v seniorátech k 31. 12. 2017
Frýdecký seniorát

Jablunkovský seniorát

6 úvazků

9,75
úvazků

Ostravsko-karvinský seniorát

7,6 úvazků

Těšínsko-havířovský seniorát

10 úvazků

Třinecký seniorát

11 úvazků

3.3.

1
1
1
0,75
1
0,5
0,5
1
0,5
0,375
1
8,625

2 sboroví pastoři, 1 administrátor, 1 pastor bez Pro
ministeria, 1 diakon, 1 katechetka, 1 pastorační
pracovník
4 sboroví pastoři, 1 pastor, 1 diakon, 1 neordinovaný
vikář, 3 katechetky, 4 pastorační pracovníci
3 sboroví pastoři, 1 em. biskup, 2 pastoři s Pro
ministerio, 1 katechetka, 2 pastorační pracovníci
4 sboroví pastoři, 1 diakon, 1 pastor, 4 katechetky,
2 nemocniční kaplani, 1 pastorační pracovník
4 sboroví pastoři, 1 seniorátní pastor, 3 diakoni,
4 katechetky, 5 pastoračních pracovníků, 1 pracovník
Šance podaná ruka

Komise zřízené Synodem a církevní radou

Komise zřízené Synodem: (1) Revizní komise; (2) Liturgická komise; (3) Právní komise; (4) Teologická
komise a (5) Disciplinární komise – tato komise dle mých informací se nemusela sejít ani jednou. Synod
volí rovněž členy Dozorčí rady SD a delegáty na Leuenberský synod.
Komise zřízené církevní radou: (6) Komise Fondu oprav a investic; (7) Komise Misijního fondu;
(8) Komise Rozvojového fondu; (9) Platová (mzdová) komise.
Děkuji všem členům komisí za jejich práci. Jsou to v některých případech (komisích) desítky hodin
diskuzí, zvažování, aby se došlo k nějakým společným závěrům a rozhodnutím. Některým komisím se
to daří lépe a snáz, v některých je komunikace složitější a komplikovaná, a mnohdy bez kýženého
výsledku.
3.4.

Dobrovolníci a služebníci v církvi

Uvědomuji si, že velkou hodnotou a devizou jsou v naší církvi mnozí dobrovolníci a ti, kteří slouží
v našich sborech v mnoha oblastech života a služby církve (od dětí až po nejstarší generaci).
Děkujme Pánu Bohu za tyto lidi a modleme se, aby On sám dával lidem touhu sloužit druhým
s vděčností za přijatou milost ve smyslu slov Listu Židům 12:28 Buďme vděčni za to, že dostáváme
neotřesitelné království, a služme proto Bohu tak, jak se jemu líbí, s bázní a úctou.
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Zároveň prosme, aby Pán Bůh vyslal nové služebníky církve (studenty teologie a další), pastory na
velké dílo. Mat 9:37-38 „Žeň je velká, dělníků málo. Proste proto Pána žně ať vyšle dělníky na svou
žeň!"
Povzbudivá slova jsou ve Zprávě FS v Návsí cituji: …téměř každý mládežovec je zapojen ve službě
sboru – nedělní besídka, klub AWANA, dorost, konfirmandé, služba dívkám, hudební skupina,
ozvučení, fotbalový kroužek. Kéž by tak bylo v mnoha dalších sborech.

4.

Církevní rada

Církevní rada pracovala do května 2017 v tomto složení: bp. Jan Wacławek, náměstek biskupa
Tomáš Tyrlík, ordinovaní členové – Martin Piętak, Roman Raszka, neordinovaní členové – kurátor Jan
Kocyan, místokurátorka – Marta Czyžová, Vladislav Blahut, Jaroslav Tomiczek a Jiří Ziętek.
Od května 2017 je CR v tomto složení: bp. Tomáš Tyrlík, náměstek biskupa Martin Piętak, ordinovaní
členové – Michal Klus, Roman Raszka, neordinovaní členové – kurátor Jan Kocyan, místokurátorka –
Marta Czyžová, Vladislav Blahut, Jaroslav Tomiczek a Jiří Zietek.
Na začátku každého jednání CR se sdílíme s biblickým textem a poté následují společné modlitby,
kdy naše jednání vkládáme do Božích rukou a prosíme o moudrost a Boží vedení.
CR již několik let, zpravidla každý druhý měsíc, navštěvuje sbory, komunikuje s presbytery o jejich
radostech a starostech, problémech a výzvách, kterým čelí ve službě.
V roce 2017 se konalo celkem 11 zasedání církevní rady. Viz. níže přehledná tabulka
Přehled zasedání CR v roce 2017
Měsíc

Místo

Host

4. ledna ústředí SCEAV

EC M.I.S.E.

6. února FS Písek

Presbyterstvo FS SCEAV v Písku

6. března ústředí SCEAV

Předsednictvo synodu

6. dubna FS Bohumín

Presbyterstvo FS SCEAV v Bohumíně

3. května ústředí SCEAV
6. června FS Frýdek-Místek

Presbyterstvo FS SCEAV ve Frýdku-Místku

28. června ústředí SCEAV
11. září ústředí SCEAV

ředitelka Mgr. Monika Guńková, CZŠ a MŠ Třinec

2. října ústředí SCEAV

náměstek SD Ing. Bronislav Kostka, presbyterstvo synodu

6. listopadu FS Těrlicko
28. listopadu Beskydská Oáza, Písek

Odbor mládeže, Presbyterstvo FS SCEAV v Těrlicku
Správní rada Beskydské Oázy, o.p.s.

Srdečně děkuji všem členům CR za jejich nasazení, konstruktivní přístup, ochotu vytvářet dobrou
atmosféru a tvůrčí spolupráci při řešení a projednávání mnohých složitých úkolů a problémů. I když
máme někdy rozdílné pohledy a názory, přesto se vše děje v lásce a vzájemném porozumění, za to
jsem velmi vděčný Pánu Bohu.
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5.

Vize a poslání církve

Chci připomenout vizi a poslání církve, která nás již několik let provází, a věřím, že i motivuje k realizaci.
Vize církve zní - Obdařeni vírou – povoláni ke službě.
Poslání SCEAV: Jsme společenstvím věřících v Ježíše Krista, kde se zvěstuje evangelium,
a vysluhují svátosti. Jako součást Božího lidu jsme povoláni naplňovat toto poslání zejména:
•

uctíváním Trojjediného Boha

•

vzájemnou službou v lásce

•

pomocí potřebným

•

získáváním a vyučováním Kristových učedníků

Jak se nám dařilo naplňovat tuto vizi a poslání církve v praxi? Na tuto otázku bychom si měli
odpovědět každý sám za sebe, ale také jako jednotlivé sbory, senioráty i celá církev.

6.

Statistické údaje za SCEAV
6.1.

Počet členů SCEAV

Na základě Zpráv ze života všech našich sborů měla naše církev k 31. 12. 2017 celkem 15 188
členů, což je o 165 méně než v roce 2016. Naše církev tedy neroste. Je to Boží milost, když se v našich
sborech najdou jednotlivci, kteří se vědomě rozhodnou vstoupit a stát se členy církve. Uvědomujeme
si, že je to výzva k našim vroucím přímluvným modlitbám, aby Pán Bůh daroval rozvlažení v našem
národě.
Lidová definice statistiky zní - statistika je přesný počet nepřesných čísel. Jistě v církvi nejde jen o
statistická čísla, ale někdy nám tato čísla ukazují, jaký je náš stav či trend. A tak tomu je i v případě
počtů členů naší církve. Jsem přesvědčen, že tato čísla o počtu členů našich sborů jsou pro jednotlivé
sbory (presbyterstva) velkou výzvou k tomu, abychom si kladli otázku, zda máme v našich sborech
reálný obraz o počtu našich členů.
Příkladným krokem je odhodlání a svědomitá práce celého presbyterstva farního sboru v Návsí,
kteří v rámci „Aktualizace sborové kartotéky“ navštěvují jednotlivé členy, kteří byli dosud
v anonymitě. Chtěl bych k tomuto kroku vybídnout i další sbory a presbyterstva. Je to jistě práce velmi
namáhavá, vyžadující trpělivost a obrovské nasazení a čas, ale věřím, že tak jednotlivé sbory získají
ucelenější a reálnější představu o svých členech a případně jejich potřebách a také o možných
přispívatelích či dárcích.
Naše sborové kartotéky jsou velkým misijním polem, které často necháváme ladem. Vyjděme
k těmto lidem a získáme nové zkušenosti. Zapojme členy presbyterstev a další členy našich sborů.
Dále ze statistiky počtu členů SCEAV jasně vidíme, jaký je velký rozdíl mezi počtem členů našich
sborů a počtem těch, kteří přicházejí pravidelně (nebo je o svátcích) na bohoslužby. Je to cca 12%
z celkového počtu členů.
Další ještě větší rozdíl je v tom, kolik z celkového počtu členů sboru přispěje nějakým finančním
darem na sbor. Domnívám se, že to jsou určité ukazatelé, které nám přibližují reálný stav našich sborů
a měly by být pro nás motivací, jak toto poměrně nízké procento dárců a přispívatelů zvýšit.
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Mělo by to být pro nás, naši církev výzvou ke svědomité pastorační službě lidem v našem okolí.
Našim posláním je být svědectvím o zachraňujícím a milujícím Pánu, který je svrchovaným Pánem
celého vesmíru a chce nás svým Duchem obnovit a postavit na pevný základ v Kristu. Není v naší
moci změnit člověka, to je výlučně dílo Ducha svatého, ale my smíme být nástroji k záchraně lidí,
a to je velká úloha, která je církvi svěřena.
6.2.

Bohoslužby

Průměrný počet návštěvníků bohoslužeb ve všech sborech v běžnou neděli je cca 1 827 osob (za rok
2016 bylo ve Zprávě biskupa J. Wacławka uvedeno 2000), což znamená mírný pokles. O svátcích či
jiných slavnostech se účast na bohoslužbách v některých sborech zvyšuje i na dvojnásobek. Nejlepší
situace v procentuálním zastoupení členů sboru na bohoslužbách je v Neborech (40-70 %).
Na druhé straně počet dětí účastnících se nedělních besídek je cca 577 (v roce 2016 – 400), což
je mírný nárůst.
6.3.

Zpověď a Večeře Páně

Ve většině sborů v posledních letech dochází stále k nárůstu počtu účastníků zpovědi a Večeře Páně
(VP). V některých sborech je svátost VP udělována jen v rámci bohoslužeb, někdy pře, nebo po
bohoslužbách. Ve všech sborech je pamatováno na organizování bohoslužeb s VP pro starší
generaci a rovněž individuálně doma nebo v nemocnicích.
6.4.

Křty

Počet křtů ve SCEAV za rok 2017 byl celkem 297, a to je nižší číslo než počet pohřbů 303. Vnímám
v oblasti předkřestních rozhovorů velkou potřebu kvalitní pastorační práce zvláště pro ty, kteří přijdou
požádat o křest svatý. Je to moment, který pastor nesmí brát na lehkou váhu, ale by ji měl využít
k bližšímu kontaktu s těmi, kdo žádají o křest a seznámit je se základními články víry a našeho vyznání.
Další krokem by měla být snaha o udržení kontaktů s rodiči – třeba pozvání na bohoslužbu
s názvem - roční připomínka křtu svatého, kam budou pozváni rodiče i děti.
Křest svatý je vzácným Boží darem, ale zároveň závazkem. Křest svatý sám o sobě není problém,
ale někdy je problém praxe křtu svatého a naší katecheze před křtem a následně po křtu. Jsem
přesvědčen, že do toho procesu by měl být zapojen i sbor (presbyterstvo).
6.5.

Konfirmandé

Celkový počet konfirmandů byl ve SCEAV v roce 2017 – 126 osob (+15) oproti roku 2016. Mírný nárůst,
ale přesto celkově viděno je to poměrně malý počet. I zde je velké misijní pole služby, aby
nedocházelo k jen k „odkonfirmováni“ a odchodu ze sboru, ale ke skutečnému potvrzení křestní
smlouvy a dalšímu aktivnímu zapojení mladých lidí do života sborů. Je to velmi náročná práce.
Teenageři žijí v rychlém světě a tráví čas na sociálních sítích a ve virtuální realitě. Pro církev je to
velká konkurence – nabídnout jim reálné společenství s vrstevníky a také studium Bible a přemýšlení
nad životem a jeho zaměřením je úkol nesnadný, ale velmi důležitý, pro růst církve.
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Je potěšující, že za poslední roky se v některých sborech daří propojovat konfirmandy
s dorostenci, a tak se vytvářejí přirozené vazby a přátelství. Když mladí lidé (konfirmandé) si nevytvoří
vztahy s dorostenci, tak si je vytvoří se svými nevěřícími vrstevníky, a to vede k mnoha problémům.
Proto víkendovky s konfirmandy a dorostenci jsou dobrou příležitostí k navázání těchto vztahů.
Využívejme je kreativně!
6.6.

Vyučování náboženství

Vyučování evangelického náboženství probíhalo v roce 2017 na 88 školách a navštěvovalo tento
předmět 1 256 žáků, což je z hlediska naší republiky velmi vysoký počet žáků. Jsme si však vědomi
toho, že je zde možná ještě velký a nevyužitý potenciál, který se nedaří tak docela uskutečnit. Tj.
zapojení těchto žáků do nedělních besídek a také zapojení do vyučování ke Konfirmaci.
Jelikož zákonem je v našem státě, že tento předmět Evangelické náboženství může vyučovat jen
absolvent s magisterským titulem a katecheticko-teologickým vzděláním a minimální počet žáků ve
třídě musí být (7), tak mnohé skupinky žáků jsou dnes vedeny už jen jako kroužky.

7.

Život sborů

Ze Zpráv ze života sborů je patrné, že sbory se nechtějí zaměřovat jen na akce pro své členy, které
přicházejí a aktivně se zúčastňují života sboru. Stále více sborů se kromě těchto aktivit a setkání
otevírají pro veřejnost. A to vnímám jako velmi dobrý a pozitivní signál. Když se sbor uzavře jen do své
komunity a přestane vnímat své okolí a prostředí, v němž žije, bude upadat a možná i zanikne.
Mnohé sbory hledají různé způsoby a cesty k nevěřícím lidem ve svém okolí a za tím účelem
organizují koncerty (charitativní či benefiční), aktivně spolupracují s obecními nebo městskými úřady
a na jejich programech (Dožínky či Dny obce), zapojují se do akce Noc kostelů a mnoha dalších akcí
– příměstských táborů pro děti, English campů, víkendovek, pořádají kurzy Objevování křesťanství
a zvou své přátelé do menších sborových buněk, které se scházejí po domech.
7.1.

Presbyterstva sborů

Presbyterstva ve všech sborech fungují řádně. V mnoha sborech se presbyteři scházeli 1x měsíčně
na svých poradách, v některých sborech jen dle potřeby. Na presbyterech spočívá tíha
zodpovědnosti a úkolů, jak duchovního, tak i hospodářského charakteru.
Je velmi potřebné a nutné, aby pastor (pastoři) a presbyteři tvořili tým spolupracovníků, který si
stanoví reálné kroky a měřitelné cíle a také cestu k těmto cílům (třeba na rok, nebo na období
kadence presbyterstva 4 let). Úloha a zodpovědnost na presbyterech je velká.
Sbory vlastní kostely, farní budovy, kaple či jiné objekty, o něž je třeba se starat a pečovat, aby
nechátraly. Ze Zpráv ze života sborů jsem vysledoval velké úsilí o obnovu a péči těchto sakrálních
budov a majetku v mnoha sborech. Je to dobrý signál, neboť kde se ani po stránce hospodářské nic
neděje, tam upadá a chátrá sbor i po stránce duchovní.
Děkuji všem, kteří se snaží zvelebovat i tyto naše budovy, které mají mnohdy sloužit jako zázemí
pro duchovně-pastorační práci a setkání sboru. Přeji všem zaangažovaným osobám mnoho sil ke
zvládání složitých úkolů i v této hospodářské oblasti.
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Chtěl bych ale podotknout a připomenout, že úlohou presbyterů však není jen udržovat,
rekonstruovat a stavět budovy. Nesmíme rovněž zapomínat, že máme usilovat každý osobně
o budování chrámu Ducha svatého v životě našich členů sborů a příchozích. Je proto důležitá
i společná pastorační služba a rozvoj duchovního života všech generací ve sboru.
I tuto oblast je potřeba intenzivně v presbyterstvech promýšlet, jak inovovat mnohé přístupy
a metody práce a rozvíjet k prospěchu Božího díla mezi námi. Je skvělé, když presbyteři jsou vzory
dobrých správců materiálních i duchovních zdrojů. A když vznikne napětí, je potřeba ho v zárodku
otevřeně pojmenovat a řešit. Zametat problémy pod koberec se nevyplácí.
Prosím o předání poděkování všem presbyterům v našich sborech za jejich ochotu, obětavost
a angažovanost v často nedoceněné a nevděčné službě, která však slouží k dobru a rozvoji sborů.
Nezapomínejme také motivovat a vést mladé lidi ke zralosti a připravenosti k převzetí zodpovědnosti
za sbor.
7.2.

Děti a mladá generace

Jsme církví, v níž je dětem a mladé generaci věnována velká pozornost (pravidelná setkávání dětí
na nedělních besídkách, pravidelná setkání dorostů a mládeží, tábory, pobyty, víkendovky,
příměstské tábory, výlety, koncerty, vzdělávání, sportovní aktivity, zapojení do hudebních
a pěveckých souborů.
Nedělní besídky jsou ve všech sborech, v některých je počet dětí velmi malý a v některých
sborech poměrně vysoký (Třanovice – 106, Komorní Lhotka – 116, Bystřice – 52, Oldřichovice – 50,
Český Těšín – 49).
Ne ve všech sborech se však už schází dorost, nebo mládež. To znamená, že se nám v církvi
nedaří zapojit děti po konfirmaci do života našich dorostů a mládeží. A zde je opět velká výzva
k modlitbám za mladou generaci, která bude součástí života našich sborů a postupně bude přebírat
zodpovědnost za vedení sborů.
7.3.

Setkání pro jednotlivé věkové kategorie a skupiny

V mnoha sborech fungují kluby maminek s dětmi, kluby pro dívky, skupinky pro muže, setkání sester,
setkávání střední a starší generace. Mnozí členové střední generace jsou aktivně zapojeni v různých
službách ve sboru či sborových buňkách. Ale i zde je velký prostor k pastorační službě a povzbuzení
do konkrétní služby podle obdarování lidí. V několika sborech fungují a velmi zdárně se rozvíjejí
sborové buňky, které se aktivně zapojují do života a služby sboru (FS Návsí – 11 sborových buněk,
Oldřichovice – 6 sborových buněk).
(pozn. sborová buňka - mezigenerační studijně-vzdělávací skupina lidí, kteří se scházejí v neformálním domácím
prostředí, aby budovali mezi sebou vztahy a zvali své známé, sousedy ke sdílení evangelia.)

7.4.

Zpěv a hudba

Tato oblast je poměrně silnou a rozvinutou stránkou naší církve, kterou je však potřeba neustále
kultivovat a rozvíjet. V mnoha našich sborech existuje celá řada hudebně-pěveckých souborů mezi
dětmi, mládeží, dále pěvecké sbory a dechové soubory. Jedna třetina sborů SCEAV má dechový
soubor. Tyto hudebně-pěvecké složky slouží na bohoslužbách, slavnostech, koncertech, dalších
10

seniorátních, celocírkevních a veřejných akcích a mají velmi dobrou úroveň. Děkuji všem zpěvákům,
hudebníkům a členům souborů za jejich požehnanou službu.

8.

Některé oblasti celocírkevní činnosti
8.1. Služba a služebníci s dětmi

1. V neděli 15. ledna 2017 se uskutečnila v Českém Těšíně celocírkevní Modlitební konference.
Katechetky SCEAV zajišťovaly program pro děti, a to ve dvou skupinách (předškolní a školní děti).
Cílem bylo povzbudit školní děti k pravidelnému čtení Bible, jako dárek děti dostaly „Podivuhodnou
knihu“ z dílny Dětské misie (denní čtení pro děti). U předškolních dětí byla zdůrazněna důležitost
modlitby – „Bůh mluví ke mně a já mohu mluvit s Ním.“ Programu se zúčastnilo 12 dětí.
2. V sobotu 21. ledna 2017 se konala v Komorní Lhotce Konference pro pracovníky s dětmi s názvem
„Atraktivní učitel“. Hosty byli Nela a Zbyszek Kłapa z Biblijnego Stowarzyszenia Misyjnego v Polsku.
Společně s nimi účastníci přemýšleli nad tím, jak být atraktivním učitelem. Praktické semináře vedli
Pavlína Žambochová – „Kufr plný velikonočních nápadů“ a Zbyšek Šikula – „Čas pro sebe a čas pro
jiné.“

Na konferenci bylo přítomno 85 lidí, simultánního překladu z polštiny do češtiny využilo

14 zájemců.
3. V průběhu měsíců února a března se konal kurz EVD 1 v režii Dětské misie. Tento kurz sice proběhl
v prostorách CB Třinec Lyžbice, ale ze 13 studentů bylo 7 z naší církve. Kurz Efektivní vyučování dětí
stupeň 1 je základní kurz vyučování dětí. Student absolvuje 30 vyučovacích hodin v průběhu
3 víkendů. Kurz je ukončen praktickou zkouškou, kdy student prezentuje učení biblického verše, knihu
beze slov a biblickou lekci.
4. Každoročně se děti naší církve mají možnost účastnit Mezinárodní biblické soutěže Jonáš. Cílem
soutěže je povzbudit děti ke studiu Božího Slova. Ve školním roce 2016/2017 děti studovaly
Evangelium podle Jana. Děti jsou rozděleny do dvou kategorií: 4. – 6. třída a 7. – 9. třída. Pro děti jsou
připraveny otázky (z každé kapitoly 8 a 12 – podle kategorii), na které hledají v přečteném textu
odpovědi. Na jaře pak probíhá školní a finálové kolo soutěže formou písemného testu. V roce 2017
bylo odměněno 40 dětí. V rámci soutěže Jonáš probíhá rovněž výtvarná soutěž. Děti jsou rozděleny
do 5. kategorií podle věku a v loňském roce mohly ztvárnit libovolnou technikou jakýkoli příběh
z Evangelia Jana. Odměněno bylo 24 dětí.
5. Ve dnech 31. 3. – 1. 4. se učitelé dětí mohli účastnit konference Křesťan za katedrou.
6. V neděli 23. dubna se konalo v Komorní Lhotce Dětské pěvecké odpoledne v režii Křesťanského
společenství. V programu vystoupily dětské pěvecké sbory z Komorní Lhotky, Oldřichovic, Bystřice
a Gutů. Biblické slovo pro děti měl Tomáš Szromek.
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7. V pátek 14. července Křesťanské společenství organizovalo ve Smilovicích Setkání pod stanem pro
všechny generace. Program pro děti připravili učitelé z nedělní besídky z Oldřichovic. Biblická lekce
byla zaměřena na posvěcení – „Bible nám ukazuje cestu spasení“ (Dar náčelníka a Velká zeď).
8. V rámci tábora XcamP učitelé zajišťují program pro děti, které se scházejí ve dvou věkově odlišných
skupinách. Pro předškolní děti byl připraven program s názvem „Dům mého – tvého srdce“. Na
jednotlivých místnostech v domě mohly děti vidět, jak je důležité dbát o čistotu srdce, být dobrými
kamarády, sytit se Božím Slovem, sloužit Pánu Bohu, pamatovat, že On ví o nás úplně všechno.
Program pro školáky nesl název „Mocná pevnost“ – v roce 500. výročí reformace jsme s dětmi mluvili
o tom, jak je důležité, aby se Pán Ježíš pro každého stal mocným nedobytným hradem. Programu
pro děti se účastnilo v průměru 50 předškoláků a 110 dětí školou povinných.
9. V neděli 17. září v rámci Evangelického dne děti vystoupily na společných bohoslužbách. Poté pro
ně katechetky SCEAV měly připravený program o potřebě neustále reformace a obnovy srdce.
Z důvodů vydatného deště byla zrušena odpolední stezka pro děti v Parku Adama Sikory. Večer pak
děti mohly shlédnout divadelní představení „Malý princ“ v podání Těšínského divadla Bajka.
10. Předvánoční setkání s Dětskou misií se konalo 23. listopadu na ústředí SCEAV v Českém Těšíně.
Pracovníci DM prezentovali dětský web „Hledej a najdi“, program pro uspořádání evangelizačního
programu s využitím lega a taky různé předmětné lekce. Učitelé rovněž mohli využít široké nabídky
literatury z dílny DM.
Děkuji Daniele Niemczykové, koordinátorce pro práci s dětmi a katechetkami ve SCEAV, za její
svědomitou, pečlivou přípravu mnohých akcí, konferencí a nápaditých programů pro děti.
8.2.

Služba s mládeží

Odbor mládeže (OM) pracoval v roce 2017 v tomto složení: vedoucí OM je pastor Lukáš Sztefek
(FS Těrlicko), další členové: Joanna Gaurová (FS Č. Těšín Niwy), Filip Hanák (FS Třanovice), Jan Palát
(FS Albrechtice), Andrzej Szymeczek (FS Bystřice).
DATUM AKCE
20. – 22. 1. 2017
3. – 5. 3. 2017
24. – 26.3 2017
16. 4. 2017

28. – 30. 4. 2017
1. 5. 2017
12. 5. 2017
3. 9. 2017

AKCE

ORGANIZACE

MÍSTO

Louč 1

OM + EC MISE

Louč 1
OneDirection - pobyt týmů
vedoucích dorostů a mládeží
Velikonoční neděle –
Vzkříšený Kristus – umírající
církev
Louč 1

OM + EC MISE
OM

hotel
Malenovice
CB Hrádek
CB Hrádek

OM + EC MISE

kostel Na Nivách

OM + EC MISE

Centrální výšlap mládeže
Jeho Duch (sejšn pro mladé)
Mládežnické bohoslužby
(nový školní rok)

OM + mládež Písek
OM + BŠP
OM + mládež Niwy

Havířov
–
Šumbark
Gírová
Kino Český Těšín
kostel Na Nivách
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17. 9. 2017

Církev za 20 let (sejšn pro
OM + SCEAV
Kino Český Těšín
mladé v rámci ED)
16. 11. 2017 Odvážný krok - Setkání
OM + EC MISE
Hutník Třinec
absolventů Louče 2015-2017
9. 12. 2017 Centrální vánoční večírek
OM + mládež Albrechtice
kulturní dům FM
mládeže
Děkuji členům OM za jejich požehnanou službu pro mládež a vzdělávání mladé generace.
8.3.

Služba v mediální oblasti

Online bohoslužby jsou přenášeny v těchto sborech (Bystřice, Oldřichovice, Písek, Třanovice, Třinec),
některé další sbory mají odkaz na nahraná kázání na webových stránkách (FM, Komorní Lhotka,
Oldřichovice, Třanovice, Třinec).
Téměř všechny sbory mají svoje webové stránky. Některé jsou málo aktuální. Je potřeba neustále
i tuto stránku médií vylepšovat a inovovat. Mnohé sbory i naše církev využívají další sociální sítě
a kanály (facebook atp.), blogy např. suskarybka.
V roce 2017 se uskutečnil přímý přenos bohoslužeb do Českého rozhlasu, stanice Vltava, a to
z FS v Oldřichovicích a z FS v Třanovicích. Na tyto přenosy jsou velmi pozitivní ohlasy posluchačů.
Děkuji za dobrou přípravu a kvalitní obsah, který lidi oslovuje a povzbuzuje.
V některých sborech vydávají v tištěné formě časopisy: FS Guty – Gutský poslík; FS Havířov –
Bludovice – čtvrtletník; FS Karviná – Fara & my; FS Návsí – dětský časopis Smajlík, FS Oldřichovice –
informátor OKO.
Další oblastí působení církve v médiích jsou ekumenické relace na vlnách rádia Ostrava – Głos
chrześcijan. Přípravu těchto pořadů do rádia připravuje pastor Janusz Kożusznik, který je rovněž
šéfredaktorem časopisu Přítel, který vydává naše církev. Chci mu srdečně poděkovat za tuto
náročnou a svědomitou práci v oblasti médií.
Ve studiu projektu Izrael byly v roce 2017 realizovány pořady a aktivity: Biblická lupa 4x;
videonovinky 11x; zabezpečení online přenosů Křesťan za katedrou, Konference mužů + následné
zpracování přednášek a umístění online; 3 x promo videa pro EC MISE – knihy YouBe; dabing
a voiceover videí Kairos pro Nadační fond Nehemia (16 videí, á 16 min).
Děkuji za vedoucímu mediálního odboru pastoru Romanovi Raszkovi, Tomáši Samiecovi, Lukáši
Pietroszovi za přípravu různých pořadů a videí a snahy o rozvoj této služby v naší církvi.
Děkuji také pastoru Vlastíkovi Ciesarovi za sérií článků o z dějin protestantismu na Těšínském
Slezsku, které byly zveřejněny v roce 2017 v týdeníku Hutník a rovněž za jeho zajímavé přednášky pro
širokou veřejnost.

9.

Celocírkevní konference, setkání a slavnosti
9.1.

Modlitební konference

EC M.I.S.E. zorganizovala dne 15. ledna 2017 Modlitební konferenci v Českém Těšíně. Slovem sloužil
vedoucí evangelizačně-vzdělávacího střediska Slavomír Slávik (Slovensko). Téma: Reformuj(me) se!
Tyto konference chtějí motivovat jednotlivce i sbory k vytrvalým modlitbám za mnohé výzvy, před
nimiž stojíme jako jednotlivci, sbory i celá naše církev.
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9.2.

Konference mužů

Farní sbor v Třinci již několik let organizuje Konference mužů, která se těší velkému zájmu. Na tyto
konference přijíždějí i mnozí účastníci ze Slovenska. V roce 2017 se konala Konference mužů 28.
ledna. Téma: Reformace muže. Přednášejícími byli: Daniel Spratek: Martin Luther - příběh muže, který
byl reformován; Michal Klus: Pravda – Reformace muže, Ondrej Kolárovský: Pokora, Aleš Hejlek svědectví. Děkuji za organizaci těchto konferencí mužů pastoru Michalovi Klusovi a celému
přípravnému týmu.
9.3.

Konference Křesťan za katedrou

Ve dnech 31. 3. – 1. 4. 2017 se konal ve sborovém centru Hutník v Třinci již 6. ročník konference Křesťan
za katedrou za účastí téměř 140 osob. Motto znělo: Vzdělávat je víc než dobýt Tróju. Konference se
zabývala odpověďmi na otázky týkající se experimentálního vzdělávání, čtení Bible s dětmi,
používání her a kreativních projektů ve vyučování, pokládání správných otázek studentům, práce
s třídním klimatem, reakce na šikanu, sexuální výchovy a řady dalších. Konference je určena
zejména pro učitele v křesťanských i sekulárních školách, ale také na pracovníky s dětmi a mládeží
v církvích a rodiče.
Hlavní přednášky vedli Boby Jackson - Proměna v praxi: Jak největší učitel, který kdy žil, praktickým
způsobem vyučoval evangelium a em. bp. Stanislav Piętak – Reformační Solus Christus a výchova
mládeže. Účastníci si rovněž mohli vybrat z široké nabídky praktických seminářů (workshopů).
Naše církev organizuje tuto konferenci ve spolupráci se Sítí křesťanských učitelů, Gymnáziem
Beskydy Mountain Academy ve Frýdlantu nad Ostravicí a Církevní základní a mateřskou školou
v Třinci. Děkuji především sestře Aleně Kukuczové, Daniele Niemczykové a dalším organizátorům
a dobrovolníkům za pečlivou přípravu a skvělou organizaci konference.
Velmi oceňujeme a vážíme si práce a služby učitelů na školách, ale i v církvích a věříme, že
konference je pro účastníky velkým povzbuzením, inspirací pro svou práci a službu a často
i motivátorem k novým postupům a metodám práce s dětmi a mladými lidmi.
9.4.

Konference žen a dívek

Dne 23. září 2017 se v Třinci v kině Kosmos uskutečnila konference pro dívky a ženy za účastí 240 osob.
Hlavní téma konference znělo MOTIVACE. Přednášky vedly Alina Wiejová z Polska a Júlia Rausová.
Zazněly zamýšlení nad konkrétními otázkami týkajícími se motivace v našem životě a praktické rady
a tipy, jak získat motivaci vedoucí ke správným rozhodnutím, jak se proměňovat obnovou své mysli,
jak vyjít z místa ztráty motivace a získat zpět naději a radost. Věřím, že tato konference byla pro dívky
a ženy obohacením, novým impulsem a povzbuzením na jejich životní cestě.
Děkuji celém týmu pod vedením sestry Dagmar Mertové, Barbaře Sobkové, Kristině Chlebkové
a další dobrovolnicím za organizací těchto konferencí.
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9.5.

XcamP Smilovice

Evangelizační týden ve Smilovicích XcamP se konal ve dnech 15. – 22. 7. 2017. Celá organizace je
v režii Křesťanského společenství a přípravného týmu pod vedením Pavla Kaczmarczyka. Děkuji za
jejich nasazení a organizaci. Dopolední programy jsou pro účastníky festivalu, odpolední a večerní
programy jsou navštěvovány příslušníky všech generací.
9.6.

Evangelický den (Cieszyn - Český Těšín)

V neděli 17. září 2017 se uskutečnil náš již tradiční Evangelický den – Dzień Ewangelicki, a to po obou
stranách řeky Olše - v Cieszynie i v Českém Těšíně, která byla vyhlášena městy Evropské reformace.
Organizací ED převzal tým pracovníků na ústředí spolu s dalšími spolupracovníky ze sborů.
Dopoledne se konaly slavnostní bohoslužby v chrámu Milosti na Vyšní bráně. I přes nepřízeň
počasí a vytrvalý déšť byl Ježíšův chrám zcela zaplněn účastníky bohoslužby.
Věřím, že to bylo pro všechny velkým povzbuzením a svědectvím, že víra a evangelické církve na
Slezsku, které vzešly z luterské reformace, jsou živé.
Odpoledne se uskutečnily v Diakonickém vzdělávacím centru Vladislava Santariuse a v budově
ústředí 3 semináře – Petr Jašek – příběh z vězení v Sudánu, panelová diskuze o významu reformace
a Daniela Fiačanová – hovořila na téma: Anna Třanovská, roz. z Polansdorfu – věrná služebnice Páně.
Vyvrcholením programu Evangelického dne byl koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava, který se
uskutečnil v evangelickém kostele Na Nivách. Tento koncert církev jsme organizovali ve spolupráci
s organizátory Svatováclavského hudebního festivalu. V programu zazněly skladby významných
hudebních skladatelů J. S. Bacha, J. Brahmse a také Symfonie č. 5 zvaná Reformační od Felixe
Mendelssohna-Bartholdyho. Věřím, že jsme prožili Pánem Bohem velmi požehnaný Evangelický den.
9.7.

Setkání s komunálními politiky

Dne 14. 11. se uskutečnilo v sálu na ústředí Setkání s komunálními politiky za účastí starostů měst
a obcí v našem okolí a také členů rad a zastupitelstev, kteří jsou členy naší církve. Počet účastníků
byl 42 osob. Připomněli jsme účastníkům dílo reformace, které má hluboké kořeny na našem
těšínském Slezsku a na něž chceme navazovat i v naší církvi.
9.8.

Konference rodin

Ve dnech 17. – 19. 11. 2017 se konala již 16. Konference rodin v hotelu Relax v Rožnově p. Radhoštěm.
Mottem: De-formace a re-formace v rodině. Celkový počet účastníků byl ca 140 dospělých a 50
dětí. Přednášejícími byli Bedřich Kostlán, Zděněk Kašpárek a Ladislav Adamovič. Věřím, že tyto
konference slouží k budování dobrých vztahů v manželství i v rodině. Vždyť jaké budou naše rodiny,
takové budou i naše sbory.
9.9.

Seniorátní slavnosti

Na vánočním setkání pastorů a pracovníků církve v prosinci 2016 si jednotlivé senioráty vylosovaly
reformační zásady SOLA a dostaly za úkol v roce 2017 uspořádat seniorátní slavnost, setkání
k danému tématu: viz níže přehled
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Reformační SOLA v jednotlivých seniorátech
5. 6.
11. 6.

Třinecký seniorát
Frýdecký seniorát

25. 6.
12. 11.

Jablunkovský seniorát
Ostravsko-karvinský
seniorát
Těšínsko-havířovský
seniorát

SOLA FIDE – pouze vírou
SOLA DEO GLORIA – pouze
Bohu chvála
SOLA GRATIA – pouze milost
SOLUS CHRISTUS – pouze
Kristus
SOLA SCRIPURA – pouze
Písmo

Setkání – vrch Javorový
Kostel v Komorní Lhotce –
koncert
Setkání u pomníku na Zakamení
Slavnostní bohoslužby
v kostele v Ostravě
přednáška a výstava Biblí ve
sborovém sálu Hav. - Bludovicích
a ED v Českém Těšíně

Věřím, že všechna tato setkání a slavnosti posloužily k hlubšímu uvědomění si, na čem stojí naše
víra nás evangelíků, naše vyznání a církve, které se hlásíme k dědictví luterské reformace. Děkuji
seniorům za organizaci těchto seniorátních reformačních akcí.

10.

Spolupracující, partnerské církve v ekuméně, organizace zřízené církvi a další spolky

Naše církev spolupracuje v rámci komitétu Světového luterského svazu s Českobratrskou církví
evangelickou, v němž obě církve mají své 3 zástupce.
S Liptovsko-oravským seniorátem ECAV na Slovensku a ECAV v ČR jsme uskutečnili ve dnech 20. –
22. 3. společnou pastorální konference v Malenovicích. S ECAV na Slovensku máme velmi dobré
kontakty, jsme zváni na vzájemné návštěvy při církevních akcích a slavnostech.
Dílčí dohodu v misijní spolupráci máme s Missouri Synod (LCMS) v USA, s níž Slezská diakonie
navázala bližší kontakty. Dále máme partnerství: ELZC v Braunschweigu, SELK v Německu, ECAV na
Slovensku a ECAV v ČR. Nejbližší kontakty máme s Církví Evangelicko-augsburskou v Polsku, byť
žádnou vzájemnou dohodu uzavřenou nemáme.
10.1. Členství SCEAV v dalších mezinárodních a ekumenických platformách a sdruženích:
Kromě Ekumenické rady v ČR (ERC) je naše církev členem následujících církevních sdružení:
Evangelikální aliance v ČR, Společenství evangelických církví v Evropě (GEKE), Konference
evropských církví (KEK), Světový luterský svaz (SLS), Spolek Martina Luthera (SML), Podpůrné dílo
Gustava Adolfa (GAW) a Světová rada církví (SRC).
10.2. Slezská diakonie
Slezská diakonie je velkou a obecně vysoce uznávanou organizací a dosahuje vynikajících výsledků.
Mnohé církve nám SD, její střediska, budovu DVC, pracovníky i kvalitu jejich práce závidí. Mým přáním
je, aby docházelo k většímu propojení institucionální a sborové diakonie.
Děkuji Slezské diakonii (SD), ředitelce Zuzaně Filipkové, provozně-ekonomickému náměstkovi
Bronislavu Kostkovi a náměstkyni pro sociální práci Romaně Bélové a dalším pracovníkům SD za
požehnanou a kvalitní práci v oblasti poskytování mnoha sociálních služeb těm nejpotřebnějším
a slabým.
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10.3. Církevní základní a Mateřská škola Třinec
Naše církev je také zřizovatelem Církevní mateřské a základní školy Třinec. V materiálech synodu je
Výroční zpráva této školy.
Děkuji ředitelce Monice Guńkové za dobré vedení škol a reprezentaci školy na veřejnosti (Muzikály
pro širokou veřejnost). Děkuji celému učitelskému sboru za obětavou a svědomitou práci, která
dosahuje dobré výsledky při hodnocení školy a mnohé vynikající úspěchy žáků v různých
předmětech.
10.4. EC M.I.S.E.
Součástí materiálů na Synod je i zpráva o činnosti EC M.I.S.E. Děkuji vedení a radě EC M.I.S.I., jejím
pracovníkům a dalším mnoha dobrovolníkům za jejich nasazení v oblasti misie a evangelizace.
Jelikož ředitel Daniel Chlebek se potýká s dlouhodobými zdravotními problémy, jeho úkoly z velké
části převzal Tomáš Chodura. Přeji Danielovi mnoho sil a Božího pokoje v jeho těžkém a náročném
životní období. EC M.I.S.E. spolu s odborem mládeže realizovali mnohé aktivity a setkání s mládeží.
10.5. Beskydská oáza, o.p.s.
Součástí synodních materiálů je rovněž Zpráva o činnosti střediska Beskydská oáza. Děkuji správní
radě Beskydské Oáze, o.p.s. pod vedením Adama Cieślara a ředitelce Jolantě Janik za vedení
rekreačně-vzdělávacího střediska v Písku a úsilí o rozvoj tohoto celocírkevního střediska.
10.6. Křesťanské společenství, z.s. (KS)
Děkuji vedoucímu Křesťanského společenství Milanu Peckovi za vzájemné rozhovory a modlitby.
KS působí jako samostatný právní subjekt (spolek) uprostřed sborů naší církve (Albrechtice, Bystřice,
Komorní Lhotka, Nebory, Oldřichovice, Těrlicko, Třanovice, Třinec). KS se organizačně podílí
na mnoha setkáních, např. XcamP a dalších slavnostech a vzdělávacích (BŠP) či jiných aktivitách.
Věřím, že se podaří najít v dalších letech větší vzájemnou důvěru a spojíme síly v mnoha oblastech
života církve.
10.7. Projekt Šance podaná ruka
Projekt Šance podaná ruka slouží lidem bojujícími se závislostmi. Je to náročná, ale požehnaná
práce. (Ke konci roku 2017 došlo k založení ústavu Šance podaná ruka, jehož zřizovateli jsou: Slezská
církev evangelická a. v.; Farní sbor v Třinci a Křesťanské společenství, z.s.) Věříme, že se bude tento
ústav dobře rozvíjet. Děkuji řediteli Rudolfu Maroszovi a pastorovi Miroslavu Sikorovi a dalším
spolupracovníkům za jejich obětavost při práci s lidmi bojujícími se závislostmi a nacházejícími se
v mnoha komplikovaných a složitých životních situacích, za jejich službu a přeji mnoho Božího
požehnání do další práce.
10.8. Spolek Benjamín Orlová, z.s.
Současný spolek je nástupnickou organizací původně Křesťanského sdružení Benjamin založeného
v roce 1996. Spolek Benjamín působí především při FS v Orlové. Zabývá se prací s dětmi a mládeží.
Svoji činnost staví na principech křesťanské etiky.
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Spolek organizuje festival SAM, mnohé evangelizačně-misijní, sportovní, hudební aktivity
a koncerty. Snaží se vycházet vstříc rozličným potřebám mladé generace.
Jsem vděčný i za tuto evangelizačně-misijní činnost v náročných podmínkách sekulární
společnosti. Děkuji zakladateli spolku pastoru Vladkovi Szkanderovi, ale i současnému předsedovi
spolku Milanovi Zielinovi a mnoha dalším, kteří se podílejí na této činnosti.
11.

Strategický plán církve 2018–2022

V naší církvi byly ve Strategických plánech (2008-2012, 2013-2017) definovány a vytýčeny mnohé
úkoly a cíle. Některé stanovené úkoly a cíle byly splněny, ale mnohé zůstaly jen na papíře, nebo
v našich myšlenkách a neuskutečněných přáních.
Věřím, že za poslední roky se v naší církvi podařilo překonat nevraživost na pojem strategie. Každá
církev potřebuje strategii a plán do budoucna. Samozřejmě při plném vědomí, že bez Božího
požehnání je marné lidské namáhání.
Na sklonku roku 2017 začala církevní rada přemýšlet nad dalším Strategickým plánem 2018 – 2022.
Ze zkušeností let předchozích si uvědomujeme, že je potřeba si stanovit méně cílů a úkolů, ale o to
více konkrétních strategických a zásadních kroků k vytýčení dalšího směřování a působení církve
směrem dovnitř i směrem k veřejnosti a společnosti, v níž žijeme a chceme sloužit.
Vnímám potřebu definovat kroky rozvoje naší církve v těchto 6 následujících oblastech:
(1) personální, (2) pastorační a evangelizační, (3) vzdělávací, (4) finanční, (5) hospodářské
a (6) právní – potřeba celkové revize a aktualizace Základních předpisů SCEAV.
Chci tímto také vybídnout a povzbudit presbyterstva našich sborů k vytvoření svých sborových
strategických plánů a cílů (na 2-4 leté období kadence presbyterstva).
12.

Závěr

Biblické heslo pro rok 2018 je vyňato z knihy Zjevení 21, 6 Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo
z pramene vody živé.
Jsou to slova krásného zaslíbení. Je zde ale také jedna podmínka. Tomu, kdo žízní… Žízeň je
obecná vlastnost člověka. Bez pocitu žízně bychom zemřeli. Jsou však různé druhy žízně. V naší
společnosti pozorujeme velkou žízeň po uznání, vzdělání, po materiálním uspokojení.
Existuje však ještě jedna žízeň a touha v člověku, kterou mu Bůh vložil do srdce. A to je žízeň po
Pánu Bohu, našem Tvůrci a Stvořiteli. Známý fyzik Blaise Pascal jednou řekl: V každém člověku je díra
v podobě Boha, kterou nelze naplnit ničím než Bohem.
Modlím se, aby Bůh v nás vzbudil tuto žízeň po Jeho blízkosti a mohli jsme se sytit Jeho živou vodou,
kterou je On sám. V Janově evangeliu 4:14 je psáno Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já,
nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu
věčnému. Kéž bychom byli plni života a Boží životodárné vody a stali se tak pro jiné pramenem,
z něhož zatouží uhasit svoji hlubokou žízeň po Bohu, smyslu a cíli svého života.
V Českém Těšíně dne 20. 4. 2018
Tomáš Tyrlík, biskup
18

