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ZPRÁVA ZE ŽIVOTA FARNÍHO SBORU 

Slezské církve evangelické a. v. ve Frýdku - Místku za rok 2020 
 

 

1. Úvod    
 

    Celý minulý rok nás povzbuzovaly tyto biblické verše:  

 

Sbor: Žalm 146, 2 

"Hospodina budu chválit po celý svůj život, svému Bohu zpívat žalmy, co živ budu." 

 

Besídka: Římanům 12, 2 

"A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, 

co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé." 

 

Dorost:  1 list Petrův 1, 16 

"Svatí buďte, neboť já jsem svatý." 

 

Senioři: Efezským 6, 10b 

"...svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci." 

 

2. Sboroví pracovníci   
 

Od 1. 2. 2020 byl Církevní radou SCEAV jmenován administrátorem farního sboru  

ve Frýdku-Místku, pastor Mgr. Lukáš Borecki, DiS. 

 

     Účetní FS SCEAV ve FM do 6/2020 Ing. Kateřina Šurmanová od 7/2020 Ing. Jana Martiniková 

     Funkce kostelníka byla zajišťována formou dobrovolných služeb presbyterů. 

 

3. Presbyterstvo    
 

     Vzhledem ke karanténním omezením se v roce 2020 uskutečnily pouze 3 oficiální porady 

presbyterstva. Zápisy z jednotlivých porad jsou schvalovány a vedeny v Knize zápisů presbyterstva v 

elektronické i tištěné formě.    

 

V listopadu 2016 bylo zvoleno nové presbyterstvo pro funkční období 2016 - 2020 v tomto 

složení: 
1. Vladislav Blahut ml.  Malý Koloredov 811, 738 01 Frýdek-Místek  

2. Karel Dziergas   K.H.Máchy 1612, 738 01 Frýdek-Místek 

3. Kamil Kluska    Dolní Tošanovice 12, 739 53 Dolní Tošanovice 

4. Mgr. Bernard Šurman  Bruzovská 305, 738 01 Frýdek-Místek 

5. MUDr. Jakub Toman  Polní 41, 737 01 Český Těšín 

6. Miroslav Záruba   E. Krásnohorské 241, 738 01 Frýdek-Místek 

 

Náhradníci presbyterů:  

1. Bc. Michal Halama   Raisova 868, 738 01 Frýdek-Místek 

2. MUDr. Lucie Tomanová  Polní 41, 737 01 Český Těšín 

 

     Na sklonku roku 2020 nebylo možné díky karanténním omezení svolat sborové shromáždění a proto 

neproběhla volba nového presbyterstva. Učiníme tak hned, jak to jen bude možné v roce 2021. 
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4. Majetek   
 

    Sbor je vlastníkem budovy, zahrady a garáže, služebního automobilu Škoda Octávia.  

V loňském roce bylo nakoupeno množství audio a video techniky pro ozvučení modlitebny a také pro  

on-line vysílání.    

     Přístavba nové části budovy není ještě zcela dokončená. Je zapotřebí dodělat povrchovou úpravu 

bezbariérové nájezdové rampy, zbourání garáže a jiné finální práce.  

 

5. Bohoslužby   

 

     Pravidelná nedělní shromáždění byla v první polovině března 2020 vyhlášením nouzového stavu 

přerušena.  

     Během nejpřísnějších opatření se bohoslužby přesunuly na internet. Začali jsme pravidelně předtáčet 

bohoslužby a umisťovat je na naše webové stránky. Do přípravy se zapojil téměř celý sbor.  

Během krátkého letního rozvolnění jsme se mohli opět fyzicky setkávat, ale museli jsme naše setkávání 

v mnoha ohledech přizpůsobit novým hygienickým nařízením. 

     Největší změnou bylo rozdělení bohoslužeb na dvoje. Ranní bohoslužby pro nejvíce ohroženou 

skupinu senioru a odpolední bohoslužby pro rodiny s dětmi (ty byly také on-line přenášeny do 

internetového prostoru, a lze se na ně podívat i zpětně). 

     Druhá vlna koronavirové pandemie nás přinutila opět naší faru uzavřít a přesunout se znovu na 

internet. Ovšem už v prosinci jsme se za přísných hygienických podmínek, mohli opět vrátit do naší 

modlitebny a najet na dvoje bohoslužby (ranní a odpolední). 

     Předtáčení i samotný živý přenos bohoslužeb, byl pro náš sbor naprostou novinkou. Všemu jsme se 

učili za pochodu a proto patří veliké poděkování všem, kteří se do tohoto procesu nějak zapojili. 

 

6. Zpověď a Večeře Páně 
 

    Zpověď a Večeře Páně (díky karanténním nařízením) nemohla být pravidelně vysluhována každou 

třetí neděli v měsíci. Přesto se podařilo Zpověď a Večeři Páně vysloužit celkem 5x. Za přísných 

hygienických opatření, byl během vysluhování distribuován chléb a kalíšky s vínem.  

     Na Velikonoce 2020 byly rozvezeny balíčky s chlebem a vínem a instrukcemi, jak vysloužit doma 

v rodinném kruhu Večeři Páně (bylo doporučeno sledovat Velikonoční bohoslužby a během nich se 

připojit ve svých domovech k Večeři Páně). Tato neobvyklá a výjimečná možnost účasti na Večeři 

Páně (v době nejpřísnějších karanténních opatření) byla velice kladně přijata, především pak rodinami 

s dětmi.  

     V několika málo případech byla Večeře Páně vysloužena i v domácnostech u lůžka nemocných, 

kteří o to požádali. 

 

7. Nedělní besídka  
 

V minulém roce se na besídce scházelo cca 12-15 dětí ve věku 2-12 let. Děti se účastní začátku 

bohoslužeb, následně se po písních a modlitbě odeberou do besídkové místnosti s vedoucím besídky.  

V létě jsme přestěhovali a lehce zrekonstruovali besídkovou místnost, ta se nyní nachází v prostorách 

bývalé sálky. 

     Během nedělní besídky se děti učí nové písně, vyučují se biblické příběhy, učí se verše z Bible, hrají 

hry nebo tvoří. 

     Na chodu besídky se podílí 9 osob, vedoucí besídky se střídají dle rozpisu. 

Vzhledem k nečekané situaci, kdy propukla celosvětová pandemie Coronaviru jsme se nemohli až do 

léta scházet, od března 2020 jsme tudíž přesunuli besídku do online prostoru. Zkušenosti s online 

prostorem jsme doposud měli minimální a tak jsme se učili průběžně, postupně jsme upravovali 

podobu, a díky Bohu, děti i tato forma oslovila, některé se aktivně účastnily natáčení videí a tak se 

zapojovaly do programu. 
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     Během léta byla přechodně protiepidemická opatření rozvolněna, konečně jsme se tedy s dětmi 

mohli dočasně scházet ve sborovém domě. Od podzimu byla besídka opět v online podobě. 

Témata, kterými jsme děti v roce 2020 provedli byla Tabeeta, Poklady pod sněhem, Podobenství a 

Skutky. 

     Připravované akce na rok 2020 z výše popsaných důvodů musely být zrušeny a z plánovaných 

aktivit proběhl pouze Mikuláš, kde jsme dodrželi veškerá protiepidemiologická opatření v době konání 

akce platná. 

     Děkujeme všem za modlitby, za finanční podporu a doufáme, že již brzy bude možnost se setkat 

osobně a pokračovat v práci s dětmi. 

 

8. Výuka náboženství  
 

V roce 2020 neprobíhala výuka náboženství na školách. 

 

9. Konfirmace   
 

     Konfirmace (zkouška i samotná konfirmační slavnost) se v loňském roce uskutečnila 27. 9. 2020. 

Konfirmováni byli celkem 4 dorostenci (ve věku 14-17 let) 1 dívka a 3 chlapci. Z toho 2 konfirmandi 

byli i pokřtěni.  

 

10. Dorost  
 

     V minulém roce se v dorostu, navzdory pandemií Covidu-19, odehrálo několik zásadních a velice 

pozitivních změn. Scházeli jsme se pravidelně každý pátek odpoledne. Když nastalo uzavření sborů, 

z důvodu nařízení vlády, přesunuli jsme se na internet. Postupně jsme používali různé komunikátory 

(Messenger, Zoom, Discord). 

     I během zhoršené pandemické situace jsme se snažili s dorostenci podnikat alespoň online akce, 

jako společné sledování filmů, či hraní her pro utužení kolektivu atd. 

     Během letních prázdnin se nám podařil uskutečnit týdenní dorostový pobyt, který byl velikou 

změnou pro mnohé dorostence. Hlavním tématem bylo vysvobození Izraelitů z otroctví a aplikace 

tohoto příběhu do současnosti.   

     Během léta se nám také podařilo uskutečnit promítání festivalu United s následným přespáváním 

dorostenců na faře.  

     V minulém roce jsme stihli i mnohé jiné akce, jako například: různé výjezdy (do přírody, na 

celocírkevní mládežové akce, jako „Sejšn v Třinci“,  nebo se třeba jen zajet podívat na jiné dorosty), 

výšlapy, opékání párků… 

     V září pak proběhla v našem sboru konfirmace našich čtyř dorostenců, kteří jsou v současné době 

pomocnými vedoucími v dorostu.  

     Od druhé půlky roku jsme začali pravidelně zvát na naše dorosty i různé hosty s hlavním slovem. 

Postupně jsme četli jednotlivé oddíly z Lukášova evangelia.  

     Někteří kluci se aktivně zapojili do zvučení, natáčení a streamování nedělních bohoslužeb. Bylo to 

pro nás něco naprosto nového a ukázalo se to, jako velice dobré rozhodnutí, zapojit do této služby 

právě naše dorostence.        

     Jiní dorostenci zase pomáhají na nedělní besídce, kde jsou také velikou pomocí. 

Dorostová kapela je další aktivita, ve které se učí naši mladí novým zkušenostem. 

 

11. Mládež  

    V uplynulém roce se mládež nescházela.   

 

12. Setkávání maminek   
     Skupinka maminek se schází 1 krát co 3-4 týdny v novém prostornějším sálu našeho sborového 

domu na Smetanově ulici ve Frýdku-Místku. Vzhledem k různým opatřením z důvodu šíření covidu, 
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jsme zcela upustili od zajišťování pohoštění a dobu setkání jsme zkrátili. Některé měsíce to nebylo 

možné se vůbec sejít. Některé témata našeho zamyšlení se také točila okolo nemoci, vnímání samoty 

lidí, jak lidi tráví společný čas, jaké jsou vztahy mezi pubertálními dětmi a jejich rodiči, on-line výuky 

dětí a jak funguje škola (protože v rámci lockdownu se z nás staly kuchařky na plný úvazek, ale i 

učitelky…než se to zase trochu utřepalo). Modlit se jedna za druhou bylo pro nás povzbuzením. 

     Na začátku prázdnin jsme vnímali jako balzám na duši, když jsme po rozvolnění vládních opatření, 

mohli uspořádat pobyt rodin na chatě Nivy v Janišově u Vsetína. Každá rodina si zajistila vlastní stan, 

spacáky a karimatky. Chata sloužila spíše pro přípravu jídla. V blízkosti se nacházelo pískoviště, malé 

hřiště a ohniště. Trávili jsme zde čas od úterý 30. června do pátku 3. července. Tento čas jsme vnímali 

jako požehnaný, počasí přálo pro hry venku, pěší turistiku až poslední den při balení začalo pršet.  

Tématem pobytu bylo: Cesta ke svobodě – o putování Izraele ze zajetí do zaslíbené země.  

 

13. Práce s nejstaršími sborovníky   
 

     Práce se seniory doznala v loňském roce velikých změn. 

Z pravidelných sobotních setkání (konaných 4 krát do roka) jejichž součásti bývaly bohoslužby se 

zpovědí a Večeři Páně a následným doprovodným programem, se podařilo uskutečnit pouze jen jedno 

toto setkání. A to navíc za přísných omezení.  

     Díky všem omezením a strachu z nákazy, nebyl často možný ani fyzický kontakt. Jedinou a nejvíce 

užívanou alternativou, pak byla pastorační práce skrze telefonní rozhovory.  

     Samota, strach, covid-19  a mnoho dalších faktorů mělo za následek, že spousta senioru, za kterými 

jsme chodívali do domovů seniorů, pečovatelských domu a na jiná místa, zemřeli. Navázat tak na 

předešlou práci bude často zcela novou výzvou.    

 

14. Biblické hodiny  
 

     K pravidelným setkáním v našem sboru stále patří účast sborovníků a hostů na biblických hodinách. 

Naše biblické hodiny probíhají každou druhou a čtvrtou neděli v měsíci v 15 hodin. Programy si 

netvoříme sami, ale používáme témata vytvořená bratry z Křesťanského společenství, z.s,.  

     Na našich setkáních bývá přítomno 5 až 9 sborovníků. Věřím, že biblické hodiny jsou přínosem pro 

růst naši víry.  

     V roce 2020 se biblické hodiny konaly pouze do první poloviny března.  

                                                       

15. Filmový klub   
 

Již osmým rokem se u nás ve sboru schází Křesťanský filmový klub. Skoro každou třetí neděli v 

měsíci promítáme nějaký křesťanský, či biblický film.  

V roce 2020 bylo možné se takto setkávat pouze do první poloviny března.  

 

16. Modlitební setkávání   
 

     Modlitební setkávání bývalo vždy nedílnou součastní našeho sboru. Proto jsme se i v loňském roce 

pravidelně setkávali na modlitbách.  

     V době nejpřísnějších omezení to nebylo možné, ale po většinu roku ano.  

Mnoho pravidelných účastníků těchto setkání mělo strach z nemoci Covid-19 a tak bývala účast na 

těchto setkáních poměrně nízká.  

     Obvykle jsme se scházeli na faře ve středu v odpoledních hodinách.  

     Základem vždy bylo studium Bible a následné společné modlitby. 

V covidové době, byla tato setkávání pro zúčastněné, vždy velikým obohacením.  

 

17. Zpěv a hudba    
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     V roce 2020 došlo k větším změnám i v této oblasti. 

V době uzavření sboru bylo nutné, díky přechodu do internetového prostředí, zpěv a doprovázení 

k bohoslužbám předem připravit a nahrát. Tohoto úkolu se zhostilo několik rodin (Halamovi, 

Heczkovi, Tomanovi) a několik dorostenců.  

     Vytvořili doprovodnou kapelu, která nahrávala zpěv i muziku. V mnoha ohledech to měli velice 

složité, díky nemožnosti se společně scházet. Každý tak nahrál svou část doma a výsledně pak M. 

Halama tyto nahrávky spojil v jednu hudební stopu. 

      Byla to velice náročná práce a proto patří všem, kdo se do tohoto zapojili, veliké díky. 

Takto nahrané a nazpívané písně byly používány při internetových přenosech, kdy nebylo možné se 

scházet na naší faře. Když nastalo určité rozvolnění a my se opět mohli fyzicky v neděli sejít, toto 

hudební uskupení v různém složení nás pak doprovázelo i během odpoledních bohoslužeb, které se na 

živo streamovali na internetu.  

     Mimo tyto odpolední bohoslužby, kde sloužila doprovodná kapela, nás na dopoledních 

bohoslužbách (určených hlavně pro starší sborovníky) doprovázela pravidelně naše pani varhanice J. 

Hrabcová.  

     Na několika bohoslužbách nás doprovodila k poslechu a zpěvu i dorostová kapela, která v minulém 

roce nacvičila několik mládežnických písní.  

 

18. Život sboru – některé významnější události.    
 

    Některé aktivity, do kterých jsme se společně zapojili v našem sboru i mimo něj.  

 

 Na začátku ledna (13. -19. 1. 2020), proběhl ve Frýdku – Místku, Ekumenický týden modliteb. 

Zapojily se tyto církve: ŘK farnost Frýdek i Místek, CB, ČCE, CASD, SCEAV, CŽB. 

 V rámci postních pátků proběhly jen dvě setkání. Na druhý postní pátek k nám zavítal V. 

Szkandera. 

 30. 6. –3. 7. pobyt rodin Nivy u Janišova (Vsetínsko).  

 2. – 9. 8. dorostový pobyt společně s dorostem z CB-FM (na chatě Kyčera). Téma: vyjiti 

Izraelců z Egyptského otroctví. 

 21. - 22. 8. promítání festivalu United s následnou přespávačkou dorostenců na naší faře.  

 20. 9. Evangelický den v Komorní Lhotce (po bohoslužbách pak proběhlo i seniorátní 

presbyterstvo) 

 27. 9. konfirmace 

 5. 12. Mikuláš 

 12. 12. setkání pro nejstarší se zpovědí a vysluhováním Večeře Páně.  

 20. 12. bohoslužby na 4. Adventní neděli (v kostele ČCE) – vystoupení dětí a dorostu. 

 25. 12. vánoční bohoslužby v kostele ČCE.  

 27. 12. seniorátní bohoslužby v Třanovicích. 

 

 

19. Filiální sbory  

 

    Sbor nemá filiální sbor ani kazatelskou stanici. Má ale místa, kde se pravidelně konají bohoslužby. 

Díky všem omezením, nebylo možné některá tato místa pravidelně navštěvovat. Proto se bohoslužby v 

Domově důchodců na ulici 28. Října, konaly jen párkrát v roce. A stejně tak tomu bylo s bohoslužbami 

ve Frýdeckém Hospici.  

 

20. Přístavba  
 

    V loňském roce jsme nestihli úplně dokončit realizaci přístavby nové farní budovy. Stále nám chybí 

některé dokončovací práce. 
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     Je zapotřebí položit finální dlažbu na bezbariérovou rampu + instalace zábradlí. Výmalbu fasády. 

Instalaci chybějících světel v podhledech. Zbourání garáže + další venkovní úpravy (oplocení, atd.) 

 

21. Plány na rok 2021   
 

     Rok 2021 nám začal stále ve znamení různých protiepidemiologických opatření a nevíme, jak se 

bude situace vyvíjet. Přesto bychom chtěli zrealizovat několik pravidelných i jednorázových aktivit.  

Určitě budeme pokračovat v práci s nejmenšími dětmi, dorostem a všemi ostatními. 

Je naplánovaný ExitTour Light, do kterého chceme zapojit dorost.  

S dorostenci chceme uskutečnit víkendový pobyt, a možná i celo týdenní, pokud nám to situace dovolí. 

Od dubna se rozjede kurz Objevování křesťanství.  

Od září chceme rozjet speciální biblické a studijní setkávání pro naše seniory.  

     Protože nám někteří dorostenci dospěli do mládežnického věku, chtěli bychom v tomto roce 

(potažmo v příštím) rozjet i pravidelné setkávání mládeže.       

     Kromě těchto nových nápadů a misijně zaměřených aktivit, chceme také nabídnout naším 

sborovníkům mnoho jiných aktivit, díky kterým budou náš sbor považovat za svůj domovský, a kam se 

také budou rádi vracet.  

 

22. Synodálové  
     Kurátor sboru, kurátor církve a člen Církevní rady SCEAV, Vladislav Blahut, Malý Koloredov 811, 

Frýdek-Místek  

Mgr. Bernard Šurman , ul. Bruzovská 305, 738 01 Frýdek - Místek    

Náhradník: Karel Dziergas, ul. K.H.Máchy 1612, 738 01 Frýdek - Místek 

 

23. Seniorátní rada 
Členem seniorátní rady byl zvolen Vladislav Blahut, Malý Koloredov 811, Frýdek-Místek 

 

24. Předseda presbyterstva  
Předsedou presbyterstva byl zvolen Vladislav Blahut, Malý Koloredov 811, Frýdek-Místek 

 

25. Závěr  
 

     Ačkoli byl loňský rok velice zvláštní a vymykal se předchozím rokům, Pán Bůh nám přesto bohatě 

požehnal. V době uzavření sborů, jsme se mohli přesunout na internet a oslovit tak i mnoho jiných lidí, 

kteří nás sledovali.  

     Doufáme, že nad námi bude držet svou ochrannou ruku i v tomto roce 2021. Chceme se na něj 

spoléhat ve všech okolnostech a věříme, že nás povede a dodá nám odvahy ke zvěstování jeho 

evangelia v našem městě.  

 

26. Statistické údaje  
    viz příloha č. 1. 

  

Zprávu vypracoval na základě dílčích zpráv administrátor sboru (pastor) Lukáš Borecki. 

Ve Frýdku-Místku 15. 4. 2021 

 

 

 

 

 

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

   kurátor sboru Vladislav Blahut                                   administrátor sboru Mgr. Lukáš Borecki, DiS 
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Příloha č. 1.:     Statistické údaje FS ve Frýdku-Místku za rok 2020 

 

Bohoslužby  

kolikrát za rok každou neděli 

 18x pouze dopolední bohoslužby 

14x pouze internet (v rámci seniorátu jsme se     

       střídali v přípravě a natáčení) 

22x dopolední a odpolední bohoslužby 

kolikrát za rok mimo sbor (Hospic – 6x, 

Domov důchodců FM – 2x, Sarepta – 1x,...) 

9 

průměrná účast na nedělních bohoslužbách ??? 

Zpověď a Večeře Páně  

kolikrát za rok 5 

průměrná účast 18 

 

Nedělní besídka  

jméno a příjmení vedoucího Pavla Halamová  

Lucie Tomanová 

místo konání, počet skupinek a dětí Sborový dům,    5 - 10 dětí 

jména a příjmení učitelů: Pavla Halamová, Lucie Tomanová, 

Jana Blahutová, Ester Heczková, Michal 

Halama, Jakub Toman, Vladislav Blahut 

nejml., Tomáš Svoboda, Eliška Šulcová a 

hosté 

 

Výuka náboženství Neprobíhala 

Konfirmační příprava 4 konfirmandi 

 

Dorost  10 - 13 dorostenců ve věku 10 - 18 let 

Vedoucí: M. Halama, J. Toman 

 

Mládež Neprobíhala 

 

Biblická hodina  

zodpovědná osoba Karel Dziergas 

průměrná účast 5 - 10 osob 

místo a den konání: Sborový dům, 2. a 4. neděle v 15:00 

 

Filmový klub  
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zodpovědná osoba Bernard Šurman 

místo a den konání: Sborový dům, 3. neděle v 15:00 

 

Zpěv a hudba  

varhanice Jana Hrabcová 

doprovodná kapela Manželé Halamovi, Heczkovi, Tomanovi a 

někteří dorostenci 

dorostová kapela dorostenci 

 

Vstupy a výstupy do Farního Sboru a jiné 

údaje 

 

Počet vstupů do FS 2 

Počet výstupů z FS 1 

Počet křtů               2          

Počet svateb 0 

Počet pohřbů 2 

 

Počet evidovaných členů FS           

k 1. 1. 2020 

 

113 

Počet evidovaných členů FS       

k 31. 12. 2020 

 

112 

 

Zaměstnanci na FS na HPP  

Jméno a příjmení zaměstnán od - do 

0  

 

Zaměstnanci na FS na VPP  

Jméno a příjmení zaměstnán od - do 

0  

 

Zaměstnanci na FS  

Jméno a příjmení zaměstnán od - do 

0  

 

Presbyteři FS  

Jméno a příjmení mandát od - do 

Vladislav Blahut ml. 2016 – 2020  

Karel Dziergas 2016 – 2020  

Miroslav Záruba 2016 – 2020  

Mgr. Bernard Šurman 2016 – 2020  



 9 

MUDr. Jakub Toman 2016 – 2020  

Kamil Kluska 2016 – 2020   (2018 podal svou rezignaci) 

Náhradníci presbyterů:  

MUDr. Lucie Tomanová 2016 – 2020  

Bc. Michal Halama 2016 – 2020  

 

Synodálové FS   

Jméno a příjmení adresa bydliště 

Člen Církevní rady: Vladislav Blahut Malý Koloredov 811 

738 01 Frýdek Místek   

Synodála: Mgr. Bernard Šurman Bruzovská 305,  

738 01 Frýdek-Místek 

Náhradník synodála: Karel Dziergas ul. K.H.Máchy 1612, 

738 01 Frýdek-Místek 

 


