
1 

 

Zpráva ze života farního sboru SCEAV 
Bystřice za rok 2019 

 

ÚVODNÍ SLOVO 
„Co vám říkám, říkám všem: Bděte!“ (Mk 13,37) 

Jde o heslo na březen 2020, kdy se koná sborové shromáždění SCEAV Bystřice. Ježíš ví nejlépe, jak 
jeho učedníci nebdí, kolik věcí jim uniká, v duchovním životě, který se přece promítá do všech oblastí 
života. Ty dvě základní jsou samozřejmě vztah k Bohu a k bližním. A tam máme hledat, co opomíjíme: 
zda oslavu Pána Boha či vyznání hříchů, zda ochotnou pomoc nebo naslouchání a pochopení. Ježíšovo 
slovo „bděte“ nás probouzí na mnoho způsobů, jde i o to uvědomit si, v jaké době žijeme, co od nás 
v ní Pán Ježíš žádá, jako od jednotlivců, rodin i jako od sboru. Sám Pán Ježíš je tím, podle Něhož se 
máme orientovat. Jeho svatost a jeho láska nás vedou k té bdělosti, opětovné návraty k Němu nás 
obnovují, osvěžují naši víru, rozjasňují náš duchovní zrak. Jeho slova „bděte“ si máme připomínat, 
každý den v roce a po celý život, abychom se vyhnuli „hluchým“ obdobím a naopak rostli ve víře, i 
když to není vždy lehké, protože víra nás i konfrontuje, přivádí k pokání a úkolům, které bychom si 
možná sami nepřidělili, ale také k ryzosti, zralosti a do blízkosti našeho Spasitele.  

 Jsme vděčni za existenci našeho sboru, tak dlouhou, za každého bratra, každou sestru. Jsme vděčni 
za službu všech, nejen těch, kdo jsou v této zprávě zmíněni. Ona je výrazem života našeho sboru. V 
této zprávě chceme připomenout činnost sboru, jeho složky, i statistiky, kvůli přehledu, kvůli 
konkrétnosti. Nedívejme se na tuto zprávu jen jako na úřední položky, ale jako zachycení toho, co 
mezi námi koná Bůh, co konal v roce 2019. Byl to přece Jeho rok, Jeho čas.   

 

SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ A PRESBYTERSTVO 
Sborové shromáždění, jako nejvyšší grémium sboru, se sešlo jednou, a to v neděli 17. března 2019. 
Projednalo všechny záležitosti, které mu podle pravidel naší církve přísluší projednat.  

Synodálové, kteří náš sbor zastupovali na zasedání nejvyššího grémia církve, byli 17. 5. 2019: Marek 
Říčan, administrátor, kurátor sboru Jaroslav Walach delegován seniorátem coby seniorátní kurátor a 
Ing. Daniel Szmek za církevní radu. Presbyterstvem určeným synodálem byl Ing. Bronislav Kantor, ale 
na synodu v květnu nás zastupoval náhradník Ing. Jiří Niemiec. V listopadu zastupovali náš sbor na 
synodu Jaroslav Walach jako seniorátní kurátor, Ing. Daniel Szmek za církevní radu a Ing. Bronislav 
Kantor jako delegát sboru, spolu s M. Říčanem. 
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Zodpovědnost jednotlivých presbyterů za konkrétní úseky 
sborového života: 

1) Pastorace, diakonie, legislativa, administrativa – pastoři  
2) Ekonomika – Ing. B. Kostka  
3) Strategie a lidské zdroje – výbor presbyterů  
4) Média – B. Pietrosz  
5) Misie – Ing. B. Kantor a Ing. J. Niemiec  
6) Zahrada a chrámové nádvoří – presbyterstvo  
7) Správa, údržba a investice – J. Walach a výbor presbyterů  
8) Náboženství ve školách – Mgr. J. Hejnochová  
9) Nedělní besídky – Ing. U. Szymeczková  
10) Dorost – Ing. J. Niemiec  
11) Mládež – Jaroslav Rusz  
12) Manželské páry – Ing. K. Mrózek 
13) Skupinka křesťanských mužů – Ing. D. Szmek  
14) Sestry a návštěvy – A. Brchaňová  
15) Senioři a služby v DPS – J. Kaleta a Ing. Fr. Kufa.  
16) Pěvecký sbor – Ing. B. Kantor  
17) Laudate – A. Kostková 
18) Dětský pěv. sbor DECH – pastor  
19) Dechový orchestr – J. Rusz  
20) Biblické hodiny – K. Niemiec 

  21)  Mladé rodiny a manželské páry – Zbyszek a Leona Niemcovi 

 
BOHOSLUŽBY 
Bohoslužby jsou oslavou vzkříšení Pána Ježíše, který dává život všem, kdo patří Jemu. On svolává 
všechny generace na bohoslužebná shromáždění. Na nich chválíme Boha, děkujeme Mu a vyznáváme 
své hříchy. On spojuje věřící všech generací. Bereme bohoslužby jako šanci setkat se s Pánem Bohem. 
Pro nás všechny platí napomenutí z Listu Židům: „Neopouštějte společná shromáždění.“ Jsme vděčni 
všem, kdo bohoslužby dotvářejí včetně kostelníků a osob obsluhujících kamery a další zařízení, aby 
bylo možno zhlédnout bohoslužby na internetu.  

Průměrná účast na bohoslužbách v roce 2019 byla 90 osob. Bohoslužebných shromáždění se 
zúčastňují i nově příchozí. Stále se potřebujeme učit, jak si těchto lidí citlivě všímat, aby pocítili, že 
jsou vítáni, přijímáni a že je tu jejich místo. Bohoslužeb v roce 2019 bylo celkem 67 v prostorách 
kostela, 36 v kazatelských stanicích Nýdek, Košařiska a Karpentná, Večeře Páně byla vysloužena 33x 
v rámci bohoslužeb a 7x mimo bohoslužby, nepočítaje setkání seniorů. Bohoslužebná setkání 
probíhají i v přírodě u příležitosti svatodušních svátků u Sikorových v Košařiskách, což se loni 
podařilo, počasí nám přálo. Platí to i o setkání na Zakámeni, které bylo přesunuto na 25. srpen. Jako 
host na něm posloužil br. pastor Pavel Taska.  

I loni se konaly rodinné či mládežnické / dorostové bohoslužby. Tímto vycházíme vstříc mladší 
generaci a vůbec všem, kteří uvítají, méně formální styl. Byla také možnost pozvat řečníky odjinud.  
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ZE SBOROVÉ STATISTIKY 
V roce 2019 v našem sboru bylo oddáno 9 manželských párů, pokřtěno 14 dětí a 2 dospělí. Rozloučili 
jsme se navždy se 14 členy. V roce 2019 byli konfirmováni dva chlapci a dvě dívky. Celkový počet 
členů našeho sboru – 540. 

MAJETEK SBORU 
Majetkem sboru SCEAV v Bystřici n/O. je bystřický kostel, tři kaple /Nýdek, Karpentná, Vendryně/, 
dvě sborové budovy v Bystřici, hospodářská budova a pozemky o celkové rozloze cca 4 ha. Tyto jsou 
momentálně v pronájmu Vitality Slezsko. Situace ohledně pozemků (2 ha) v Nýdku byla rozhodnuta: 
nelze ji vrátit v rámci restitučního řízení. Takové je rozhodnutí Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových.  

SPRÁVA A ADMINISTRATIVA SBORU 
V církevním sboru působil od 1. 7. 2015 na poloviční úvazek pastor Marek Říčan, který je zároveň 
teologickým referentem na ústředí církve. K prvnímu 1. 9. 2018 se stal administrátorem a statutárním 
zástupcem sboru. Od 1. 11. 2017 v našem sboru slouží na plný úvazek diakon Mgr. Boleslav Taska. 
Náplň jeho práce je rozprostřena do všech oblastí sborových aktivit, vyučuje převážně náboženství a 
má na starosti misijní aktivity v kazatelské stanici v Nýdku. Eva Walachová pracuje v našem sboru na 
¾ úvazku, a to od 1. 9. 2018. Dne 21. 9. 2019 se presbyterstvo rozhodlo neprodloužit smlouvu 
pastoru Říčanovi a tak k 31. 12. 2019 svou službu ve SCEAV Bystřice ukončil.  

Ve sboru působí tři varhaníci na DPP: Alena Kostková, Aneta Zientek a Helena Kaletová; dále rovněž 
na DPP kostelníci: Eva Walachová (Bystřice), Emanuel Wiselka (Nýdek), Jiří Sikora (Košařiska) a Eva 
Niemcová (Karpentná). Funkci pokladnice sboru vykonává Věra Klimková, přičemž za účetní služby 
vztahující se na náš sbor zodpovídá externí účetní Karin Heczková. 

Presbyterstvo děkuje všem spolupracovníkům, například z Křesťanského společenství či z Projektu 
Izrael, kteří se v roce 2019 jakýmkoli způsobem aktivně podíleli na životě sboru.  

SPOLUPRÁCE LECAV A SCEAV 
Je velice dobrá, fungovala tak i v roce 2019. Vztahy jsou zdvořilé a vstřícné. Dne 24. listopadu se 
konaly bohoslužby pokání, kterých se zúčastnily obě církve, nejen sbory v Bystřici. Věříme, že se 
vzájemné vztahy ještě zlepší. I loni se konaly společné akce jako obvykle: Alianční týden modliteb, 
Světový den modliteb (za Slovinsko), Spolu u stolu, setkání na Zakámeni, výročí založení sboru, 
štědrovečerní bohoslužby.    

HOSPODAŘENÍ VE SBORU SCEAV V BYSTŘICI V ROCE 2019 

Celkové náklady dosáhly částky ve výši 1 803 731 Kč. 

Nejvyšší položku nákladů tvoří odvody z příjmů do provozního, misijního, školského a mzdového 
fondu a tyto činí 464 870 Kč, přičemž odvod do mzdového fondu činí 357 770,- Kč. Jedná se o 
příspěvek na mzdy pracovníků církve, kteří jsou zaměstnáni v našem sboru. Druhou významnou 
položkou jsou náklady na opravy a údržbu, které dosáhly částky 401405,- Kč. Další významnou 
položku nákladů tvoří energie s částkou 262 644 Kč. Ostatními položkami nákladů jsou nákupy 
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materiálu, nákupy různých služeb, mzdové náklady na DPP, pojištění a odpisy dlouhodobého 
hmotného majetku. 

Celkové výnosy dosáhly částky ve výši 1 588 807 Kč. 

Výnosy jsou tvořeny hlavně příjmy z nájmů ve výši 239 000,- Kč, sbírkami na sbor ve výši 203 924 Kč, 
dary na sbor ve výši 471 744 Kč, příspěvky LECAV ve výši 182 238 Kč, ostatními příspěvky ve výši 
130 188 Kč, dotací obce Bystřice ve výši 28 000 Kč, tržbami za církevní úkony ve výši 45 750 Kč a 
dalšími. Oproti roku 2018 došlo ke snížení především objemu sbírek pro sbor, kdy došlo k propadu o 
cca 100 000 Kč. Je to zřejmě způsobeno neustále se snižujícím počtem účastníků bohoslužeb.  

Rozdíl mezi náklady a výnosy činí částku -214 924 Kč, což je ztrátou z hospodaření sboru způsobenou 
nezajištěním pokrytí celého objemu odpisů Dlouhodobého hmotného majetku. 

SZKÓŁKA NIEDZIELNA W NYDKU 
Na rok 2019 Pan podarował nam werset z 2. Tymoteusza 1: 7-8 „Bóg bowiem nie dał nam Ducha 
lęku, lecz mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się też mnie, jego więźnia. Cierp raczej wraz 
ze mną dla dobrej nowiny i czyń to w mocy Boga.” Te słowa były wielkim zachęceniem do pracy z 
dziećmi w Nydku. Rok rozpoczęliśmy uroczystym przyjęciem - Orzechowe ”party” – tak, jak orzech 
pod skorupką skrywa coś smacznego, chcemy w nowym roku odkrywać tajemnice w Biblii i według 
nich żyć. Cykl lekcji biblijnych pt. Pójdź za mną przedstawił dzieciom życie i służbę apostoła Pawła. 

W tym roku  przygotowaliśmy Wielkanocną Sobotę dla dzieci i ich rodziców na temat  Podobieństwa 
o siewcy. Dzieci przedstawiły cztery rodzaje gleby i jak nasiona w nich rosły. Modlimy się, by dzieci 
przedstawiały żyzną, urodzajną ziemię. Każde dziecko otrzymało nasiona groszku, które sobie zasiało 
w swoim ogródku. Z tym podobieństwem odwiedziliśmy Dom dla seniorów w Nydku.  

W Biblii jest sporo mniej znanych opowiadań. Maria Taska w ramach swojej końcowej pracy 
opracowała dla dzieci sześć z nich - Pochylona narracja, Zmienić niezmienne, Wielki strach, Najgorszy 
z najgorszych, Zatruta zupa, Niewolnik = brat. Niektóre lekcje były dla dzieci całkiem nowe.   

W ewangelii Jana 1:14 czytamy: „Słowo zatem ciałem się stało i zamieszkało wśród nas ... pełne łaski i 
prawdy.” Pan Jezus przyszedł na ziemię i sprawdziliśmy, co o tym mówią ewangeliści i na tej 
podstawie dzieci zagrały obrazek sceniczny – Dzień dobry, panie Mateuszu i panie Łukaszu. Lekcję na 
nabożeństwie godowym dla dzieci przygotował br. Bolek Taska. Tradycyjnie już w czasie godowym 
odwiedziliśmy Dom seniora ze scenką i kolędami. W tym roku czekała na dzieci niespodzianka – 
wystawa ozdób świątecznych podopiecznych i pań oraz ozdabianie ciasteczek miodowych. Ostatnie 
spotkanie było urodzinowym przyjęciem – świętowaliśmy urodziny Pana Jezusa. Najlepszym 
prezentem dla Niego jest moje serce.   

Urszula Szymeczek 
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NEDĚLNÍ BESÍDKA – ROK 2019 

Verš pro nedělní besídku je zapsán v 2. Timoteovi 1, 7 – 8: „Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha 
síly, lásky a rozvahy. Nestyď se tedy za svědectví našeho Pána.“ Je stálou výzvou, pro nás všechny. 

V tomto roce na besídku chodilo zhruba 18 menších dětí (předškolní, včetně první třídy) a 19 starších 
(2. třída – 7. třída).   Ať je to výzvou pro každého z nás k modlitbám za všechny děti, protože tlaky 
„tohoto světa“  jsou opravdu silné. 

S menšími dětmi jsme zkoumali Boží přikázání (Hliněný Adámek), pak cyklus lekcí z Dětské misie Malé 
děti mohou poznat Boha skrze jeho sliby (Noe, Abrahám, Izák…), Malé děti mohou poznat Boha skrze 
zázraky. 

Se staršími cyklus lekcí s názvem „Následuj mě“, Ester, „Tabeeba“ (životopis Patricie St. John, která je 
autorkou mnoha knih jako Poklady pod sněhem, Tajemství jedné zahrady, Jasná hvězda. Její tvorba 
se vyznačuje především živým vykreslením uvažování jednotlivých postav a hloubkou svého 
morálního poselství. Patricie pracovala také v misijní nemocnici v Maroku – její knihy vřele doporučuji 
všem věkovým kategoriím). Ještě jsme probírali lekce z cyklu „Na drodze do nieba“. 

O prázdninách jsme na příkladech známých sportovců objevovali, že poznat Pána Ježíše, patřit Mu a 
být Bohu poslušný je víc než zlato (Erik Liddell - olympijský vítěz, desetibojař Dave Johnson, Elany 
Meyer – běžkyně pro Boží slávu, a další). 

Początek lutego, dlatego że warunki śniegowe sprzyjały nam, wykorzystaliśmy je więc do realizacji 
kuligu dla dzieci wraz z rodzicami. 

No i jesienią wyruszyliśmy z dziećmi na wycieczkę na Kozubową. 

Cieszymy się, że z ochotą pomóc na szkółce niedzielnej dołączyła do nas Gabka Pietroszová oraz 
świeża konfirmantka Danielka Szmeková. 

Daniela Klus 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ NA ŠKOLÁCH V ROCE 2019 
V roce 2019 evangelické náboženství probíhalo ve školách v Bystřici (v polské škole), v Nýdku, ve 
Vendryni (v polské a české škole) a v Košařiskách (v české škole). Celkem se hodin náboženství 
účastnilo 42 dětí. V tomto roce jsme spolu probírali příběhy z evangelia podle Marka. Běžná hodina 
se skládá z: přivítání a myšlenky na úvod, modlitby, písně, biblického příběhu, někdy diskuze, soutěže 
nebo hry, modlitby. Náboženství vyučuje pastor Boleslav Taska. 

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ W 2019 
ROKU 

Działalność Społeczności Chrześciańskiej koncentruje się przede wszystkim na organizowaniu godzin 
biblijnych w naszym zborze. Tych było w 2019 r. razem 29. Niektóre miały charakter modlitewny (w 
ciągu wakacji), niektóre były tematyczne z rożnymi gośćmi (br. Władek Josiek, br. Radek Kolařík, s. 
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Monika Turoň), było parę studyjnych godzin biblijnych z br. Davidem Polednikiem. Nie brakowało 
również godzin biblijnych prowadzonych przez dorost i młodzież. Były też dwie godziny biblijne 
spędzone z braćmi i siostrami z innych kół – mianowicie z Oldrzychowicami w Bystrzycy i w 
Trzanowicach z usługą chóru mieszanego z ŚKEAW Bystrzyca. Na większości godzin biblijnych służyli 
Słowem bracia z innych zborów. Również i nasi bracia wyjeżdżali do innych zborów lub służyli Słowem 
na spotkaniach braterskich.  Społeczność Chrześciańska wspiera również pracę poszczególnych grup 
w naszym zborze (szkółki niedzielne, dorost, młodzież, chóry, orkiestrę dęta, misję na Ukrainie ) tak 
finansowo, jak w modlitwach. Razem z młodzieżą zorganizowano wieczornicą na temat działalności 
Społeczności Chrześciańskiej w przeszłości i teraźniejszości.  Rok 2019 był również rokiem 
wyborczym. Na okres dalszych 4 lat był wybrany przewodniczący, jego zatępca i piecioczłonowy 
zarząd. Miejscowe koło Społeczności Chrześciańskiej w Bystrzycy liczy obecnie 107 członków. W 2019 
roku odeszli do Pana trzej członkowie. Jedna osoba wstąpiła do SCh. 

Jerzy Niemiec  

KONFIRMAČNÍ VÝUKA 

Konfirmační příprava vede zúčastněné děti k samostatnému životu víry. Zahrnuje vyučování 
biblických pravd, církevní věrouky, dějin křesťanství i různých praktických věcí a přináší povzbuzení 
k životu víry. Konfirmandi se setkávali v pátky ve sborovém sále v 15.00. V roce 2019 se od září 
účastní konfirmačního vyučování 5 osob: Krystyna Rusz, Adam Hudziec, Dorota Kaleta, Karolina 
Twardzik, Karolína Turoňová. Tito konfirmandi se zúčastnili dvoudenního pobytu konfirmandů 
jablunkovského seniorátu v Návsí ve dnech 18.-19. října 2019.  

Marek Říčan 

DOROST 
Jak v předchozích letech, tak i v tom minulém jsme cítili Boží blízkost a Jeho moc proměňovat naše 
kamenná srdce. 

Vedoucím dorostu jsou Andrzej Szymeczek a Marie Ponková. Do vedení dorostu jsou zapojeni také 
Zuzanna Pietroszová a Jakub Klus. Tato skupinka vytváří společně koncept dorostových setkání, 
témata a speciální aktivity dorostu. Společně s celým dorostem jsme měli 4 plánování a to vždy před 
dorostovými bohoslužbami a pobyty na chatách.  

Témata a všechny aktivity dorostu jsou prodiskutovávány s duchovním zaštiťovatelem dorostu, Jiřím 
Niemcem.  

S dorostem se pravidelně setkáváme v sobotu v 16.00 na faře. Pravidelně nás dochází 25. Mimo tato 
setkání míváme každý týden skupinky chlapců a dívek, které jsou každý čtvrtek v 18.00 na Kanaanu.  

I v minulém roce se do k vedení chval aktivně zapojila dorostová skupina pod vedením Zuzanny 
Pietroszové.  
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Na dorostu jsme v roce 2019 probírali List Filipským, Desatero a Ježíšova podobenství. Další témata 
dorostů byla přizpůsobena aktuálním potřebám dorostenců, proto jsme probírali témata jako KS-SCH, 
Evoluce, Bileám, Co je správné?, Poslušnost, a další. 

Mimo tato setkání jsme měli večernice s mládeží, výšlapy, přespávání dorostu na Kanaanu. 
S dorostem jsme se také v září vydali na kolech do Smilovic navštívit biskupa Stanislava Pietaka a jeho 
manželku. Biskup Piętak nám posloužil slovem. Dále jsme byli s dorostem na Biblickém školení 
pracovníků v Č. Těšíně na téma Prorocká výzva k sociální spravedlnosti. V minulém roce setkali 
společně s dorostem ze sboru Na Nivách v Těšíně a s dorostem z Havířova-Bludovic. 

S dorostem jsme připravili i dvoje bohoslužeb a aktivně se účastnili života sboru. Společně s dorostem 
jsme byli i na Xcampu a jiných centrálních akcích (Modlitební konference, církevní den a další.  

V roce 2019 jsme zorganizovali dva pobyty – jarní a letní.  

Jarní se uskutečnil v termínu 23. – 24. 2. 2019 na chatě Hájenka na Kolybiskách v Nýdku. Tématem 
byl Extrémní extrém – Extrémní povolání Davida za krále, Extrémní zápas líbit se Bohu a David jako 
Extrémní vytrvalec. Na této chatě jsme prožili požehnaný čas u přemýšlení nad Božím slovem, ale i při 
spoustě her a soutěží.  
Letní pobyt jsme měli v termínu 10. – 17. 8. 2019 na chatě Kyčera. Tématem byly cesty Apoštola 
Pavla. Společně jsme je probírali na ranních skupinkách, po kterých jsme se během dne nad daným 
tématem mohli zamyslet ještě jednou společně s těmi, kdo měli přednášky. Večer nám sloužil slovem 
pastor Boleslav Taska, který v průběhu celého týdne hovořil o podobenství o marnotratném synu. Na 
konci slova vždy zazněla výzva, kdy mnoho z těch, kteří ji slyšeli, zareagovali a rozhodli se buď 
odevzdat život Kristu, nebo opustit svůj hřích díky Boží milosti. Na tomto pobytu nám vařili manželé 
Chlebkovi a další lidé z mládeže, díky kterým jsme se mohli plně věnovat studiu Božího slova, hrám, 
koupání v bazéně atd.  

V roce 2019 jsme vnímali Boží blízkost na všech setkáních. Víme, že bez Něj, Jeho života, smrti a 
vzkříšení bychom byli pouhou zájmovou skupinou. Díky Bohu jsme na setkáních ve společenství 
dorostu proměňováni do Jeho podoby a dostáváme sílu čelit tlaku okolí. Modlete se, prosím, o 
každého z nás, abychom dokázali nejen obstát ve všech zkouškách a být po celý život aktivními členy 
sboru, ale stanout jednou jako společenství současných dorostenců před Kristem společně jako 
dorost beze ztrát na věčných životech. 

Marie Ponková 
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MŁODZIEŻ W 2019 R. 
W 2019 r. zeszliśmy się na klasycznej młodzieży 34 razy. Studiowaliśmy List do Filipian, księgę Rut i 
pod koniec roku rozpoczęliśmy studiować List do Koryntian. Często przyszedł posłużyć słowem starszy 
brat ze sboru, najczęściej br. Bolek Taska (4 razy). Czasami mieliśmy samostudium w grupkach i 
średnio zbierało się nas 20. Oprócz tego mieliśmy niemało imprez razem z dorostem. Kulig przez 
zimę, posiedzenie przy ognisku czy spływ na rzece na Słowacji przez lato, wspólna wigilija. 
Odwiedziliśmy dorost na letnim pobycie i  razem z dorostem byliśmy odwiedzić młodzież w Nawsiu. 
W marcu spędziliśmy weekend na chacie w Nydku na Kolybiskach, gdzie głównym tematem 
wykładów był prorok Aggeusz i marginesowo zajmowaliśmy się historią tych czasów (wyjście z 
Babilonu, budowanie drugiej świątyni). Pobyt w letnim czase spędziliśmy na Słowacji i podczas niego 
studiowaliśmy List do Galacjan. Część z naszej młodzieży współpracowała z młodzieżą z Trzanowic na 
organizacji konferencji Resolved, która miała miejsce w naszym bystrzyckim kosciele. 

Christian Krutsche 

SETKÁVÁNÍ RODIN V ROCE 2019 
Milí bratři a sestry, děkujeme Pánu za to, že i v loňském roce jsme se mohli svobodně scházet a že 
nás přibývá – jak manželských párů, které jsme mezi s sebou přivítali, tak dětí v našich rodinách. 

Schází se nás v obměněné sestavě asi 12 rodin. Máme radost, že se někdy až nemůžeme vejít do sálu 
na Kanaánu. Děti nám během hlavního slova hlídají ochotné tety a strejdové ze sboru, které pro ně 
mají pěkný program a velmi jim za to i touto cestou děkujeme. Na našich setkáních spolu s dětmi 
zpíváme Pánu chvály, učíme se biblické verše, nebo zkoušíme naše znalosti – jak biblické tak 
všeobecné. Někdy soutěžíme a vždy se povzbuzujeme v našich všedních starostech i radostech. Ve 
vedení našich setkání i přípravě malého pohoštění se střídáme a vždy se těšíme, čím nás která rodina 
překvapí. 

V roce 2019 jsme díky Pánu byli velmi povzbuzeni a obohaceni během našich setkání na následující 
témata: 

Vše, co jsem kdy chtěl povědět manželským párům a neměl jsem k tomu příležitost – Michal Klus 

Jak osvěžit manželství – Jakub a Jana Samiec 

Můj čas s Bohem – Lukáš Sztefek 

Výchova dětí – Chodurovi a Piętakovi 

Duch Svatý – jsem tady taky! –  Zbyšek Kaleta 

Nástrahy internetu – Šárka Klusová 

Jaká služba je pro mě ta pravá – Bolek Taska 

Jak provést revizi srdce/ duchovního stavu – Jiří Chodura 
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Nástrahy pro střední generaci – Pavel Kaczmarczyk 

Kam jsi (bys) ubytoval Ježíše? V chlévě nebo paláci svého srdce? – Jaroslav Rusz 

V únoru jsme se zahájili mezinárodní týden manželství Valentýnským večerem pro manželské páry, 
který se uskutečnil v bytě pastora a byl zaplněn do posledního místa. Hned poté jsme navázali 
Manželskými večery, které probíhaly v rámci celorepublikové akce „Zveme Česko na rande“, která 
proběhla i v médiích a během které jsme mohli demonstrovat, že nám o rodiny a manželství jde a že 
do nich chceme investovat a bojovat za jejich křesťanské pojetí.  

V létě jsme se vydali opět do Beskydské oázy a strávili krásně 4 dny plné radosti, vzrušení, studia, ale i 
zábavy s našimi ratolestmi. Vnímáme požehnání, které můžeme na těchto akcích prožívat – jak při 
vzájemném sdílení, povzbuzení, ale i při pozorování vztahů, které si mohou vytvářet i naše děti mezi 
sebou v křesťanském prostředí a díky Pánu bez úrazů a jiných karambolů. Tentokrát nás provázelo 
téma: Cesta kolem světa – děti cestovaly s apoštolem Pavlem a dospělí kolem svého duchovního, 
manželského a sborového světa. 

Na podzim jsme zahájili naše setkání společným výstupem na chatu k rodině Kostkových pod 
Čantoryjí.  

Více informací o aktuálním dění můžete nalézt na našem webu: rodiny-bystrice.webnode.cz 

Vnímáme vzrůstající protivenství proti instituci manželství, a proto vás vyzýváme k modlitbám za vaše 
rodiny, za rodiny ve vašem sousedství i u vás na pracovišti. Modlete se spolu s námi i za moudrost při 
výchově a odvahu v boji za křesťanské principy všude tam, kde jsme my dospělí, ale i naše děti. 

Rádi mezi sebou přivítáme další manželské páry, novomanžele, ale i celé rodiny – každou druhou 
sobotu v měsíci od 16.00 na Kanaánu. 

Mgr. Leona Niemiec 

MANŽELSKÉ PÁRY 
                    Na rok 2019 jsme jako manželské páry dostali slovo z 5. Mojžíšovy 6, 5–7, což je rozkaz: 
„Budeš milovat Hospodina, svého Boha… A tato slova, která Ti dnes přikazuji, budeš vštěpovat ….“ 
Věrni tomuto slovu nejen v tomto roce, ale v celém fungování manželských setkání chceme toto 
slovo naplňovat. Na prvním setkání v minulém roce jsme si připomněli 10. výročí fungování 
manželských setkávání po rozdělení na skupiny rodin a manželství. V průběhu roku bylo osm setkání.    

          Témata probírána v minulém roce: Chana – co nám říká dnes; Manipulace v manželství a ve 
sboru; Soužití s problémovým členem rodiny; Srdce versus rozum?; Všechno má svůj čas …; Tradiční 
role muže a ženy v manželství, jaká je realita a důsledky; Humor jako koření manželského života. 

Přednášející: Karel Mrózek, Pavel Kaczmarczyk, Jaroslav Rusz, Josef Tomala, Karel Guznar, Bogdan 
Taska. Jednou bylo setkání bez přednášejícího s příspěvky a diskusí zúčastněných. 

Návštěvnost na setkáních se pohybuje v průměru kolem sedmnácti účastníků.         
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SETKÁNÍ MAMINEK S DĚTMI 

„Dobrořeč duše má Hospodinu, všechna jeho stvoření, všude tam, kam sahá jeho vládnutí! 
Dobrořeč má duše Hospodinu!“ Žalm 103,22 

 
Tento krásný verš z Bible se stal heslem roku 2018 pro naši skupinku maminek s dětmi. Proto jsme se 
hned první lednové setkání tohoto roku zaměřily na význam jednotlivých veršů uvedeného Žalmu, 
abychom si tím připomněly, že i když nám v našich životech často zastiňují výhled k Bohu, k radosti a 
vděčnosti různé zlé věci a náročné zkoušky, tak i přesto je náš život plný dobrých Božích darů, za 
které bychom měly být Pánu Bohu vděčné a na každém kroku Mu dobrořečit. 

I tento rok naše společná dopoledne probíhala vždy druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci, převážně v 
malé herničce v přízemí budovy Kanaán. Někdy jsme, i kvůli většímu prostoru a stále se 
rozrůstajícímu počtu členek a jejích dětí, musely využít i společenskou místnost o patro výš. Celkem je 
nás okolo dvaceti maminek. Scházíme se ale v různých počtech, jelikož nemoci dětí nebo naše 
zdravotní problémy, ale i další nepředvídatelné skutečnosti, které jako mámy na mateřské musíme 
dnes a denně řešit, nám často nedovolují být na každém setkání v plném počtu. Ale i tak musím říct, 
že jsem nesmírně vděčná Pánu Bohu, že se vždy nakonec sejdeme a můžeme společně prožít krásné a 
požehnané chvíle. Vždyť jak se zpívá ve známé písničce: „…kde se dva, neb tři, ve jménu mém sejdou, 
já uprostřed nich jsem…!“ 

Kromě zpěvu písní s brilantním kytarovým doprovodem naší Věrky Fukalové se snažíme 
vždycky si vyhradit chvilku ke společným modlitbám a vzájemně se jedna za druhou modlit. 
Pokaždé máme taky malé pohoštění, kdy každá z příchozích donese něco dobrého na zub, 
popíjíme výborný čaj, a hlavně, co nesmí nikdy chybět, jsou sladkosti pro naše milované 
dětičky. 

V průběhu roku jsme probíraly a diskutovaly nad různými tématy, například: Zda 
vychováváme své děti špatně? nebo Co pro nás znamená slovo štěstí?, nebo Jak vypadá 
moudrá matka podle Božího slova? Také tento rok nás několikrát navštívila sestra Zdeňka 
Roiková, se svým podrobným a velmi zajímavým rozborem knížky Informatorium školy 
mateřské od J. A. Komenského, doplněné o zážitky a zkušenosti z vlastního života. Na jaře 
pak dorazila sestra Pavla Šikulová, která pro nás měla připravené svědectví na téma: Boží 
škola života – vděčnost za všech okolností. Nechyběl ani mini výlet na dětské hřiště Na 
Pasekách a taky návštěva Lucky a Klárky Stonawských u nich doma v Bukovci. Koncem roku 
pak na naše setkání přišel konečně i muž, a to bratr Adam Cieslar, který nám přiblížil jejich 
dlouholeté působení mezi dětmi a seniory na Ukrajině a své povídání doplnil i o prezentaci 
z fotek a vyprávěním velmi zajímavých zážitků. Jako každý rok, tak i letos v listopadu nesměla 
chybět cesta do „Ameryky“ (v Jablunkově), kde si vždy pochutnáváme na výborném 
svatomartinském menu. A na předposlední setkání k nám přijela sestra Kristina Chlebková, 
která se s námi podělila o velmi zajímavý příběh a osobní svědectví na téma (NE)dokonalá.  
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Rok 2018 jsme zakončily v prosinci posledním setkáním, které se neslo v duchu hesla „CARPE 
DIEM“, neboli VYUŽIJ DNE! Nazdobený stůl plný pochoutek, krásné dárečky, skvělá 
předvánoční atmosféra, vzájemné sdílení a rozhovory…to všechno jsme si moc užily, ale 
hlavně jsme zavzpomínaly na nádherně strávený společný čas nás maminek a našich dětí 
během celého roku. Nechme se překvapit, co nám přinese zase ten rok příští… 

SKUPINKA KŘESŤANSKÝCH MUŽŮ 
Mužská skupinka pokračovala v roce 2019 v nastoupeném trendu jako studijní. Studovali jsme 2. list 
Timoteovi a následně list Titovi. 
K radosti vedoucích přibylo mladších bratrů, kteří přicházeli a aktivně se zapojovali do diskuzí. 
Doufáme, že to bylo přínosné pro ně i pro starší bratry. Z iniciativy jednoho mladšího bratra jsme se 
od listopadu začali scházet dvakrát za měsíc – druhou a čtvrtou středu v měsíci v 17.00. Většina totiž 
mužů pracuje na směny a takhle aspoň jedno setkání v měsíci nevynechají.  

Kromě studia se konaly již tradiční akce: jarní ping- pong a silvestrovský výšlap, tentokrát na Velký 
Sošov.  

V letošním roce se rýsuje spolupráce se skupinkou mužů ze SCEAV Návsí, prozatím sice jenom na poli 
sportovním v – již zmiňovaném ping-pongovém turnaji.  

Scházíme se již desátým rokem a hledíme do budoucnosti s tím, že nás chlapů, kteří se budou ochotni 
sdílet, přibude. 

SŁUŻBA I SPOTYKANIE SIÓSTR W 2019 ROKU 
,, Gdyż Bóg daje mądrość, z jego ust pochodzi poznanie i rozum. On zachowuje swoją pomoc dla 
prawych, jest tarczą dla tych, którzy postępują nienagannie. Strzegąc ścieżek prawa i czuwając nad 
drogą swych wiernych.’’ (Psalm 2, 6-8) To Boża objetnica dla naszej służby,która nas prowadziła przez 
cały rok. W tym roku odbyło się 9 spotkań. Na styczniowym spotkaniu dzieliłyśmy się świadectwami 
na temat: „Słowo Boże dla mnie do Nowego Roku”. W lutym naszym gościem była MUDr. Dagmar 
Indráková. „Od srdce – k Izraeli” było tematem jej bardzo ciekawego wykładu. Posłużyła nam też grą 
na skrzypkach. W marcu br. Adam Cieślar zapoznał nas z Libanonem, ziemią działalności Pana Jezusa, 
apostoła Pawła i proroka Eliasza. W kwietniu s. Karin Roiková zadała nam bardzo ciekawe pytanie: 
„Kiedy Pan Bóg mówi NIE – czy ja mogę prosić o TAK”? Podstawowym textem jej wykładu był 
fragment z ewangelii Mateusza 15, 21–28 o uzdrowieniu córki niewiasty kananejskiej. W maju 
usłużyła pastor Renata Firlowa na temat: „Zmiany w naszym życiu” według Księgi Jozuego 1,1–9. Jak 
to Boże objetnice są niezmienne, Pan Bóg chce być obecny w naszym życiu a Słowo Boże ma być 
przewodnikiem naszego życia. Modlimy się o to, by Pan Bóg dał nam siły do takiego życia. W czerwcu 
na naszym spotkaniu słuchamy wykładu s. Ilony Hajewskiej na temat: „Pycha”. W dniach 20–23 
czerwca niektóre siostry pojechały na wycieczkę do Pragi, którą zorganizował br. Adam Cieślar, razem 
14 osób. Program wycieczki był bardzo intensywny. Płynęliśmy łodzią po Wełtawie, kolejką linową 
wyjechaliśmy na Petřín, zwiedziliśmy Muzeum Narodowe i Muzeum Techniczne. Niesamowity 
przewodnik Vojta oprowadził nas po Hradczanach i Starym Mieście. Po niedzielnym nabożeństwie  
w kościele ewangelickim V Jirchařích i zwiedzaniu Kaplicy Betlejemskiej wracamy pełni wrażeń 
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pociągiem do domu. „Z góralije do Mongolije” nas we wrześniu  zaprosił pastor Bolek Taska. Bardzo 
interesująca podróż. Na październikowe spotkanie bardzo cieszyłyśmy się, bo z Afryki do nas przybyła 
s. Monika Turoňová. Jak zawsze uśmiechnięta, zapoznała nas słowem i obrazem ze swoją służbą w 
Afryce. Jest wspaniałe widzieć i słyszeć jak Pan Bóg błogosławi temu, który jest posłuszny Jego 
wezwaniu. Podczas spotkania siostry złożyły pieniężny dar na dzieci w Afryce. W listopadzie, jak 
zawsze, nasza tradycyjna wigilijka, tym razem w Bystrzycy. Bardzo pięknie nakryte stoły, smaczna 
kolacja a słowo adwentowe od s. Vlasty Kchabibulin. Spotkanie upiększyła grą na flecie i śpiewem 
Dorotka Kaleta, której akompaniowała na fortepianie babcia Helenka Kaleta. Bardzo serdecznie 
dziękuję wszystkim siostrom za pomoc w przygotowaniu każdego naszego spotkania, na które 
przeciętnie przychodziło koło 25 sióstr. Nasze spotkania odbywają się zawsze czwarty wtorek 
miesiąca, o godzinie 16.00. Serdecznie zapraszamy wszystkie siostry naszego zboru.  

Irena Cieślar 

SETKÁNÍ SENIORŮ 
V roce 2019 se uskutečnila čtyři setkání seniorů: 14. 4. (27 osob), 28. 7. (16 osob), 29. 9. (24 osob) a 
1. 12. (28 osob). Celkem se ho zúčastnilo 111 seniorů. Součástí setkání byla zvěst Božího slova, 
zpověď a vysluhování Večeře Páně. Slovem posloužili: faráři Jiří Rusz, Ondřej Prokop a Bohuslav 
Koukol. Hudebním vystoupením posloužili: soubor Laudate ze SCEAV Havířov-Bludovice, dorost 
SCEAV Bystřice, Jakub Prokop, smíšený pěvecký sbor SCEAV Bystřice. Věnujme pozornost starším 
církevníkům. Umožněme jim přicházet i na tato setkávání. Děkuji všem řidičům, kteří starší členy 
sboru přivezli a odvezli. 

Marek Říčan 

SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR 
Z Boží milosti mohl pěvecký sbor v květnu minulého roku oslavit 70 let svého působení. Toto výročí 
bylo pro nás motivací v přípravě souboru 14 písní – starých i nových, klasických i modernějších – pro 
slavnostní bohoslužbu, na které jsme si toto jubileum připomněli. Tato bohoslužba byla nejen 
příležitostí ke zpěvu, ale také ke společnému setkání zpěváků všech generací, které se po bohoslužbě 
uskutečnilo ve sborovém sále. 

Kromě této slavnosti jsme opět mohli sloužit zpěvem na našich sborových shromážděních. Jako sbor 
jsme se také aktivně zúčastnili Festivalu pěveckých sborů v Českém Těšíně, společného vystoupení 
„Pod stanem“ ve Smilovicích, zpívali jsme na shromáždění v Třanovicích, a spolu se sborem z Církve 
bratrské z Hrádku jsme se mohli zúčastnit pěveckých vystoupení na různých místech u nás i v Polsku. 

Letošní výročí nám připomíná, že máme velikou výsadu být následovníky těch, kteří zpěvem sloužili 
v nelehké době totality. A proto chceme povzbudit všechny – zejména mladé, které Pán obdaroval 
zpěvným hlasem, aby se připojili a byli pokračovateli sborového zpěvu pro další generace. 

ZPRÁVA ZE ŽIVOTA PĚVECKÉHO SBORU LAUDATE ZA ROK 2019 
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Rok 2019 byl pro soubor Laudate velkým požehnáním od našeho Pána. Byli jsme účastni mnoha 
společných požehnaných chvil a to nejen na našich vystoupeních, ale i na zkouškách, soustředěních a 
na společných akcích s našimi rodinami. V průběhu celého roku 2019 jsme se aktivně zúčastňovali 
různých akcí nejen v našem sboru, ale i v okolních sborech, kterými byly zejména Den pro rodinu 
v Písku, výročí sboru v Návsí, bohoslužby pokání LECAV a SCEAV v Bystřici a další.  

Počet členek našeho souboru se rozšířil o jednu a o narozenou zdravou Miriamku a Nelinku, které 
společně s ostatními dětmi našich laudatek tvoří již třetí generaci členek LAUDATE, za což jsme Pánu 
velmi vděční.  

Také rok 2019 byl pro mnohé z nás rokem životních zkoušek, které jsme jen s Boží pomoci byli 
schopni zvládnout.  

LAUDATE znamená pro nás členky velkou Boží rodinu, ve které se cítíme dobře. Jsme vděčni Pánu za 
náš kolektiv, za možnost zpívat i za možnost sdílet se navzájem o svých radostech i problémech. 
Modlitebně se navzájem podporujeme a to nejen na našich zkouškách, ale i na modlitebních 
setkáních.  

Děkujeme Pánu za naše členky – mladé „maminky“, které se zúčastňují zkoušek společně se 
svými dětmi. Tyto zkoušky jsou mnohdy s několika malými dětmi velmi náročné, ale věříme, 
že přítomnost těchto dětí na našich zkouškách je pro nás i ně požehnáním.  

Chceme se s bázní připojit k vyznání „Všechny národy světa vzdávejte Pánu čest“ a k verši 
pro Laudate  pro rok 2019: „Nenechte se formovat tímto světem – raději se nechte 
proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle – co je dobré, 
náležité a dokonalé“. (Římanům 12,2)  

Mgr. Alena Kostková  

D.E.CH. – DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR 
Výroční zpráva sboru D.E.Ch. za rok 2019  
V Boží dlani mohl dětský pěvecký sbor D.E.Ch prožít i 11 rok společného působení, a to rok 2019. 
Celkem 17 dětí se mohlo scházet skoro každý pátek ve sborovém domě Kanaán pod vedením Anny 
Pinkavové a Beaty Pietroszové. 

Po celý rok bylo úžasné sledovat rozzářená dětská očička na společných zkouškách a nejen na nich, 
protože společně zažíváme mnoho různorodých akcí (např. Mikulášskou nadílku, vánoční posezení, 
velikonočního zajíčka, pizza party, oslavy narozenin atd.). Ale také radost v očích rodičů a dalších, 
kteří nás přišli podpořit nebo jen zhlédnout naše vystoupení, která jsme absolvovali na bohoslužbách 
v Bystřici a v Nýdku. Dále pak na festivalu dětských pěveckých sborů v Třanovicích a také na „Spolu u 
stolu“ nebo na vánočním koncertě v Nýdku v „Zázemí pro sportovce.“ S vánočním pásmem jsme také 
vystoupili ve sboru v Písku. Dokonce jsme spolupracovali se souborem Laudate na secvičení písně 
„Miłość“, s kterou jsme vystoupili na svatbě bývalé členky sboru D.E.Ch., Ellenky Raszkové. 
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Jsem z celého srdce vděčná Pánu, že naši službu podporuje a posilňuje nás, ale hlavně, že nám 
dodává odvahu i moudrost na každé zkoušce i vystoupení. Děkuji také za každičkého malého 
zpěváčka nebo zpěvačku, protože bez nich by to nebylo ono a ani by to nešlo, ale také děkuji všem 
rodičům za jakoukoliv podporu i vzájemnou spolupráci. 

Tak jako každý rok někdo přibývá a odchází, tak i letos jsme se rozloučili dlouholetými členy a 
vyprošujeme jim požehnání do další služby. Věřím, že Pán nám bude oporou i v novém roce 2020 a 
přivede mezi nás nová srdíčka, která ho budou chtít společně s námi chválit skrze písně – a není jich 
zrovna málo. 

Anna Pinkavová 

ORKIESTRA DĘTA 

Ponad 30-letnią współpracę naszej bystrzyckiej orkiestry dętej z bratnią wiślańską Misyjną Orkiestrą 
Dętą uczciliśmy 6 stycznia tradycyjnym noworocznym spotkaniem i wspólnym muzykowaniem w 
hotelu Krokus w Wiśle. O naszych bliskich relacjach świadczy i fakt, że zostaliśmy zaproszeni na 
jubileusz 60-lecia Misyjnej Orkiestry Dętej do hotelu Stok w Wiśle-Jaworniku, w sobotę 18 maja.
  
Niektórzy członkowie naszej orkiestry wyjechali też z wiślanami w dniach 1.- 5. maja na misyjny 
wyjazd na Ukrainę, gdzie służyliśmy w romskiej osadzie Żniatino oraz w Rodnikowej Hucie, gdzie 
pomagaliśmy też przy remoncie chrześcijańskiego ośrodka dla dzieci.  
Wspólnie z wiślańską Misyjną Orkiestrą Dętą, pod tradycyjną już nazwą "Czantoria", koncertowaliśmy 
w niedzielę 30 czerwca na Tygodniu Ewangelizacyjnym w Dzięgielowie. Oprócz planowanych 
występów na nabożeństwach, usługiwała nasza orkiestra przy tradycyjnej zielonoświątkowej 
"jajecznicy" na Koszarzyskach 10 czerwca oraz przy pamiątkowym nabożeństwie w "leśnym kościele" 
na Zakamieniu w niedzielę 25 sierpnia. W niedzielę 1 września usługiwaliśmy podczas uroczystości 
pamiątki założenia zboru w Dzięgielowie oraz koncertowaniem w Domu dla seniorów Emaus tamteż. 
Smutnym wydarzeniem w naszej orkiestrze było tragiczne odejście naszego członka, klarnecisty ś.p. 
brata Jasia Szymeczka. Za jego długoletnią służbę w orkiestrze jesteśmy  wdzięczni.   
Dziękujemy naszemu Panu za błogosławiony rok służby na Jego winnicy, za ofiarną pracę w 
przygotowaniu nut i repertuaru br. dyrygentowi Jurkowi Ruszowi i wszystkim naszym "fanom" za 
wsparcie modlitewne. 

Adam Cieślar 
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PROJEKT IZRAEL 
V roce 2019 jsme odvysílali 55 bohoslužeb a večer koled. Živé přenosy sleduje v průměru 30 zařízení, 
podle ročního období a počasí. Téměř každá bohoslužba má 250 a více zhlédnutí. Nejsledovanější 
námi natočená videa roku 2019 byly štědrovečerní bohoslužby a bohoslužby u příležitosti 70 let 
existence smíšeného pěveckého sboru. Dle statistiky, které server YouTube poskytuje, lze pozorovat 
zvýšení sledovanosti videí oproti předcházejícímu roku. 

 Online vysílání zajišťují dobrovolníci z řad sboru. V lednu 2019 naše řady posílil David Walach. Ke 
každému online vysílání je potřeba 3 dobrovolníků, 2 obsluhují kameru a 1 režii. Celkově tuto službu 
vykonává 12 osob. Za každého z nich jsem velmi vděčný. Je dobře, že se během roku můžeme 
prostřídat a vykrýt i období, kdy dorost a mládež mají pobyty apod.  

Jsem rád, že můžeme svobodně vysílat Boží slovo z našeho kostela i lidem, kteří se z různých důvodů 
nemohou bohoslužeb zúčastnit.  

Daniel Pietrosz 

 

Zprávu s pomocí podepsaných spolupracovníků vyhotovil Marek Říčan. 


