
 

 

 

Zpráva ze života a práce sboru v Havířově-Bludovicích za rok 2022 

Tato zpráva byla přečtena a předložena ke schválení na Sborovém shromáždění, v neděli dne 5.3.2023. 

1. ÚVOD 

Je za námi další rok. Přemýšlíme o dnech, které uplynuli. Jak je zhodnotit? Co se nám podařilo a co ne? 

S čím zápasíme a co je pro nás potěšením? Tato zpráva je tedy jakýmsi shrnutím toho všeho, za co jsme 

Pánu Bohu vděčni. 

2. SBOROVÍ PRACOVNÍCI 
Pastor sboru:    Mgr. Renata Firlová  

Varhaníci:    Mgr. Koloničná Eva, Pastrňáková Barbora, DiS., Bc. Volný Frederik 

Pokladní, účetní:   Ing. Kateřina Treichelová 

Kostelnice:    Mirka Volná 

Hřbitovní zpráva:  Ing. Kateřina Treichelová 

Patrik Kubiczek  

3. PRESBYTERSTVO 
Ve svém posledním volebním období pracovalo v tomto složení: Ing. Bystroń Lucyna, Gletová Silvie, Ing. 

Grudzinski Artur, Ing. Hlubinová Adéla, Lovich Roman, Olšáková Miroslava, Mgr. Piechová Jarmila, Bc. 

Rajdus Luboš, Rajdus Ondřej, Mgr. Rotter Ivo, Siuda David, Mgr. Volný Dominik, Židek Břetislav.  

Kurátorem sboru je Bc. Luboš Rajdus. Zástupkyní kurátora je Mgr. Jarmila Piechová. Hospodářem sboru 

je Ing. Artur Grudzinski.  

Presbyteři se setkávali na faře jednou měsíčně, po nedělní bohoslužbě, s výjimkou letních prázdnin.  

Za obětavou a nezištnou službu patří celému presbyterstvu srdečné a vřelé poděkování. 

Poděkování patří i br. Romanu Kubiczkovi, který je velkou pomocí sestře kostelnici. Děkuji Paní Kateřině 

Treichelové za její službu při vedení účetnictví jak našeho sboru, tak i hřbitovní zprávy. Chci poděkovat 

našim varhaníkům za jejich kreativitu, způsob, kterým obohacují nedělní bohoslužbu. Chci poděkovat 

kostelnici paní Mirce Volné za krásné květinové vazby na oltáři i za další činnosti, které svědomitě 

vykonává. Děkuji paní Olze Kotulové za posílání přání našim jubilantům. 



4. MAJETEK SBORU 
Majetek sboru zůstává beze změn. Soupis majetku se nachází v evidenci Inventarizačního majetku.  

5. BOHOSLUŽBY  

Bohoslužby se konaly každou neděli a o svátcích v kostele. V postním období se páteční bohoslužby konaly 

v sálu na faře.  Celkem se konaly 63x; 21 x v jazyce polském, 22 x v jazyce českém a 20 x byly bohoslužby 

v obou jazycích. Průměrná účast na bohoslužbách je asi 50 osob.  

6. ZPOVĚĎ A VEČEŘE PÁNĚ  

Tato svátost se konala v kostele v rámci bohoslužeb, nebo v domovech pro seniory. V kostele se konala 

celkem 18x, v domovech celkem 6x. 

7. NEDĚLNÍ BESÍDKA 
V průběhu bohoslužby se koná nedělní besídka na faře. Děti se nejdříve účastní krátkého zahájení v kostele, 

poté mají svůj program na faře. Dětí, které navštěvovaly nedělní besídku bylo celkem 7. 

Učitelé nedělní besídky: (do června) Jačmeníková Tereza, Klimszová Emílie, Kubiczková Kateřina, Volná 

Pavlína. Všem těmto ženám srdečně děkuji za jejich obětavou a nezištnou službu dětem v době, kdy se 

scházíme na bohoslužbě. Od září besídku vyučuje: Kubiczková Katěřina a Klimszová Emilia. 

8. VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 
Náboženství se v tomto roce vyučovalo na Základní škole  

ü PSzP Błędowice (15 dětí) 

a v Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím 

ü Błędowice (19 dětí) 

Náboženství na škole vyučovala farářka Renata Firlová. V Mateřské škole učila (do června) Ing. Miriam 

Josieková. Děkuji s. Miriam Josiekové za její dlouholetou službu nejmladším v Przedszkolu. Po 

prázdninách náboženství v Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím vyučuje farářka Renata Firlová.  

9. KONFIRMACE 

V roce 2022 konfirmační cvičení navštěvovaly 4 dorostenci (Enenkelová Natália, Grygar Stanislav, 

Mrózková Alena, Richter Theodor). Zkoušku konfirmandi složili 1. května, slavnost konfirmace se konala 

29. května. Od října, konfirmační výuku navštěvují opět 4 mladí lidé. 

 



10. DOROST a MLÁDEŽ 
Dorost a mládež se schází ke společným setkáním v pátky od 17 hod. v klubovně farní budovy. Vedoucí 

tým tvoří: Grudzinská Joasia, Klimszová Emilie, Kubiczek Adam, Siuda Adrian, Volný Matyáš. Dorostenci 

organizují různé výlety a aktivity, které ještě více prohlubují jejich vzájemné vztahy. 

11. BIBLICKÉ HODINY, SETKÁNÍ PODANÁ RUKA A SETKÁNÍ STŘEDNÍ 
GENERACE 
Biblické hodiny probíhaly na těchto místech: DSP ul. Generála Svobody, Domov seniorů Helios a Luna, 

DSP ul. Mládežnická, Domov seniorů Senecura, sanatorium Kochova, kaple Životice.  

Každé úterý, s výjimkou 1. úterý v měsíci, se biblická hodina koná na faře.  Průměrná účast je 8 lidí. 

Skupinka „Podaná ruka“ se schází první úterý v měsíci na faře. Průměrně v počtu 7 lidí.  

Biblické hodiny vykonává s. farářka R. Firlová. Skupinku Podaná ruka vede s. Ludmila Gvožďová. Děkuji 

s. Ludmile Gvožďové za připravení programu a organizaci tohoto setkávání. 

Střední generace se účastnila výjezdu do Komorní Lhotky. Po navštívení místního tolerančního kostela pak 

následoval výšlap k Tolerančnímu památníku na Goduly. Začátkem prosince se pak uskutečnilo adventní 

setkání na faře. Děkuji panu Romanu Kubiczkovi za iniciativu a impuls podniknout společné aktivity i pro 

tuto generaci. 

12. ZPĚV A HUDBA VE SBORU 
Sbor Laudate je desetičlenné ženské pěvecké těleso, které v našem sboru působí pod vedením 

sbormistryně Pavlíny Volné již přes 20 let. Laudate vystoupilo se svým písňovým repertoárem na 

slavnostních bohoslužbách v kostele v Bludovicích i v kapli v Šenově nebo i v okolních sborech SCEAV 

(Stonava, Ostrava). Děkuji s. Pavlíně Volné za její svědomité nacvičování nových písní a ochotě vystoupit 

při různých setkáních. 

13. ŽIVOT SBORU - SLAVNOSTI 

• 18.4. – Seniorátní bohoslužba 

• 29. 5. – Slavnost konfirmace  

• 10.6. - Noc kostelů – s bohatým programem se uskutečnila v hřbitovní kapli v Šenově a v kostele 

v Bludovicích 

• 28.8. – Památka založení kostela – 240. výročí – slovem Božím sloužil senior Roman Raszka, 

zpěvem sloužila Kateřina Zajícová. Po bohoslužbě byla v sálu na faře zahájená vernisáž obrazů 

amatérských umělců. Po společném obědě se v kostele konal koncert dětské skupiny Broučci, pod 

vedením pana Jakuba Tomoszka. 

• 20.11. – Bohoslužba u příležitosti výročí 100 let od narození biskupa Wladysława Kiedronie.  



• Adventní koncerty – organizovaly je Havířovská nemocnice, oddělení hematologie, Gymnázium 

v Havířově, Základní škola na ulici Frýdecká, Základní škola na ulici Žákovská, Základní škola 

s polským jazykem vyučovacím 

14. MÉDIA 
Sbor se prezentuje na nových webových stránkách: www.kostel-bludovice.cz . Touto cestou chci poděkovat 

panu Milanu Macečkovi za vytvoření nových internetových stránek, paní Pavlíně Volné za různé podněty 

při jejich tvoření a formování. Chci poděkovat Frederiku Volnému za průběžné vkládání různých informací 

a pozvánek. 

Sbor vydává čtvrtletník Bludovický informátor v počtu 50 ks. Skutečná cena za kus je 110 Kč. Časopis se 

prodával za 20 Kč, ke konci roku za 40 korun. Redaktorkou je Pavlína Volná. Za její činnost a kreativitu jí 

srdečně děkuji. 

Sbor rozdával na bohoslužbách a biblických hodinách bezplatně 60 ks celocírkevního časopisu Přítel. Od 

nového roku je však z finančních důvodů distribuce tohoto časopisu zpoplatněna.  

15. FILIÁLNÍ SBORY, KAZATELSKÉ A MISIJNÍ STANICE 

Bohoslužby se konají na Šumbarku – pohřební síň (1x měsíčně) a v Šenově – kaple (1x ročně). 

Děkuji paní Molinkové za pravidelnou přípravu oltáře a starostlivost při bohoslužbách na Šumbarku.  

V tomto roce jsme od obce Šenov obdrželi dotaci za účelem výmalby kaple v Šenově. Ve spolupráci se 

Šenovským muzeem našly v kapli své místo různé předměty z tohoto muzea. Se Šenovským muzeem pod 

vedením paní Simony Slavíkové jsme spolupracovali při vytváření programů při akci „Noc kostelů“, nebo 

Památky posvěcení kaple. 

16. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST 

 V tomto roce se podařilo zrealizovat: 

a Výmalba kaple v Šenově 

a Částečná výmalba vstupní brány na starém hřbitově  

a Nové schodiště na věž kostela, které realizovala Firma Pavel Pavlorek 

17. DARY 
Chci poděkovat všem, kteří pravidelně finančně podporujete náš sbor. Děkujeme za Vaši štědrost. Bez Vašich darů 

by chod sboru nebyl možný. Ať Pán Bůh požehná každý Váš finanční dar, vždyť v Bibli čteme: ochotného dárce 

miluje Bůh. 

 



18. PLÁN NA PŘÍŠTÍ ROK 
a Výměna všech stávajících oken ve farní budově č.12 za finanční pomocí dotace z GAW (13.000 

euro), realizuje firma Meszároš Pavol 

a Oprava, respektive výměna vchodových a bočních dveří kostela 

a Nový chodník na hřbitově v Životicích – ve spolupráci s městem Havířov 

19. STATISTIKA SBORU 

Náš sbor čítá přibližně 1 020 členů. V příštím roce bychom chtěli zaktualizovat sborovou kartotéku a 

převést ji do nového programu.  

V uplynulém roce se konalo: 

KŘTY - 39 (2 v jazyce polském, 37 v jazyce českém, 21 chlapců a 18 dívek z toho 4 dospělé osoby) 

SŇATKY - 10 (1 v jazyce polském, 9 v jazyce českém) 

POHŘBY - 18 (4 v jazyce polském, 14 v jazyce českém; 8 mužů a 10 žen) 

20. ZÁVĚR 
Co říct závěrem? Pro uplynulý rok bylo vybráno biblické heslo z knihy Genesis: Ty jsi Bůh, který mne vidí! (16,13). 

Tato slova kdysi řekla Hágar ve své beznadějné situaci. Bůh vstoupil do její života, aby ji povzbudil, pomohl a přinesl 

naději. Tato slova jsou i pro nás nadějí. Když tedy hodnotíme uplynulé období, vyznáváme: „Ty jsi Bůh, který nás 

vidí!“ Naše zápasy, občasné prohry, ale především touhu vytvářet společenství, ve kterém by mohl každý najít přijetí, 

povzbuzení i příležitost k duchovnímu růstu. 

 

 

Zapsala Renata Firlová 


