
Čtvrtletník bludovického sboru SCEAV — LEDEN-BŘEZEN 2014 — Cena 20,- Kč 
 

Koncerty a generální oprava varhan 

III. Tříkrálový koncert na záchranu varhan 

 5. ledna 2014 se již  potř etí  v evangelicke m kostele v Haví ř ove  Bludovicí ch konal III. Tř í křa lový  
konceřt na ža chřanu vařhan. Tentokřa t hlavní  ořganižac -
ní  tý m (pastoř Vladislav Volný  a vařhanice Ade la Hlubi-
nova ) žpřostř edkoval pestřou s ka lu výstupují cí ch osob-
ností . Na u vod jsme mohli v poda ní  studentký Gýmna žia 
Komenske ho v Haví ř ove  Nikol N an a kove  výslechnout 
žna mou instřumenta lní  skladbu na saxofon „All I want 
foř Chřistmas“, pote  jsme bouř livý m potleskem př iví tali 
žna mou media lní  dvojici: žpí vají cí ho heřce, tanec ní ka a 
modeřa tořa Romana Vojtka a dlouholetou modeřa tořku 
žpřavodajství  C eske  televiže Jolanu Volda novou. Obe  
žna me  osobnosti si přo na vs te vní ký konceřtu př ipřavilý 
komponovaný  vec eř, mluvene  slovo býlo stř í da no pí sne -
mi Romana Vojtka, jehož  množí  žnají  nejen ž televižní  
obřažovký, ale řovne ž  ž mnoha mužika lu . Na ža ve ř kon-
ceřtu jsme si spolec ne  s cimba lovou kapelou JAGA R ža-
žpí vali lidovou pí sen  „Beskýde, Beskýde“ a tř í křa lovou 
koledu „Mý tř i křa love  jdeme k va m“. 

Souc a stí  konceřtu býl třadic ní  dopřovodný  přogřam, ko-
naný  v přostořa ch fařní  budový, kde se ochutna valý, ale 
i přoda valý fařma ř ske  a doma cí  potřaviný ž křa mku U 
Moudře  kožý, doma cí  fřga le kostelnice Miřký Volne , me-
dove  peřní c ký přesbýteřký Jařmilý Piechove , koř ení  
ž cele ho sve ta, med ž vc elař ske  fařmý Kolomý  a cře me 
břuu le e ž řestauřace Jiný  sve t. 

Akce na ža chřanu vařhan spe jí  ke sve mu vřcholu, a přoto 
Va m, na vs te vní ku m a př í žnivcu m bludovický ch konceřtu , 
de kujeme ža dosavadní  podpořu, s te dřost a ochotu s na mi 
spolupřacovat. Již  27. dubna 2014 se v nas em kostele bu-
de konat III. Apří lový  konceřt, na ne mž  výstoupí  žpe vac ka 
Jitka Zelenkova . Sřdec ne  žveme a te s í me se na setka ní  
s va mi.  
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Koncert LIRA 

 W niedžielę dnia 19 stýcžnia 2014 w řamach na-
bož en stwa wýstąpił cho ř miesžaný Liřa ž Kařwiný – Dař-
kowa. Zespo ł přacuje přžý tamtejsžým MK PZKO. Pod ba-
tutą Mgř. Beatý Pils nik-Hojka cho řžýs ci ž Dařkowa přžed-
stawili ucžestnikom niedžielnego nabož en stwa cžąstkę 
swego bogatego řepeřtuařu pies ni sakřalných, kolęd i pas-
tořałek. W ich wýkonaniu usłýsželis mý pies ni w jęžýku 
polskim, cžeskim, řosýjskim i po łacinie. Cho ř miesžaný 
Liřa nalež ý do najstařsžých žespoło w na nasžým teřenie. 
Powstał w 1910 řoku, cžýli licžý sobie 104 lat! W 
więksžos ci cho řžýs ci řdžennie wýwodžą sie ž Dařkowa, 
ale džisiaj, w wýniku sžko d go řnicžých, asýmilacji i 
přžepřowadžek, řožpřosženi są od Pietwałdu, přžež Ha-
wieřžo w, Cžeski Ciesžýn po Ržekę. Dýřýgentem žespołu 
jest od 1996 řoku Mgř. Beata Pils nik-Hojka. 

W swým řepeřtuařže cho ř ma wspomniane sakřalne, 
s wieckie, ludowe i okolicžnos ciowe w jęžýkach polskim, 
cžeskim, słowackim, řosýjskim i po łacinie. Podcžas swej 
104-letniej histořii w swým dořobku ma wiele 
přestiž owých nagřo d ž Cžech i Polski, kto řých niesposo b 
tutaj wsžýstkich wýmienic . Dla ilustřacji wspomniec , ž e 
w 2010 řoku tespo ł žostał lauřeatem konkuřsu „Tacý 
jestes mý”.  

- Irena Kubiczek          

Když se řekne… 

...host do domu 

 Výbaví  se na m dove tek přastaře ho př í sloví  
– Bůh do domu. Znalcům přoletářské poežie 
se řovne ž  mu ž e v pame ti ož ivit nejžna me js í  ba s-
nicka  sbí řka Jiř í ho Wolkřa se stejnojmenný m 
na žvem. Zu stan me vs ak u př í sloví , kteře  jsme si 
tolikřa t mohli př ec í st na vstupní ch „futřech“ na-
s ich př edku . Je v ne m výja dř ena hluboka  u cta 
k te m, kteř í  vstoupí  do nas eho domu, býtu c i po-
kojí ku. Kaž dý  host je řa d, kdýž  je svý m hostite-
lem ví ta n s nads ení m, vř elý m objetí m a u sme -
vem. Týto pocitý jsme žaž í vali v přu be hu uplý-
nulý ch tř í  me sí cu , kdý jsme navs tí vili nas e sbo-
řovní ký a slavili s nimi jejich nařoženiný. Patř ili 
k nim paní  Mařta Volna  (80 let), Geřtřuda Mi-
chalikova  (70 let), Mařie Balonova  (93 let) a Wi-
le m Gwo ž dž  (83 let). S nas imi milý mi sbořovní -
ký jsme střa vili vž dý velmi křa sne  odpoledne. 
Vžpomí nali jsme na minule  c asý, naslouchali to-
mu, c emu se ve nují  a c í m si křa tí  dlouhe  chví le, 
infořmovali je o novinka ch ve sbořu. Př estož e ti 

nejstařs í  ž du vodu nemohoucnosti třa ví  ve ts inu 
c asu ve svý ch pokojí cí ch, nežtřa cejí  ví řu a smýsl 
ž ivota. Výjadř ujeme vde c nost i jejich řodinný m 
př í slus ní ku m a blí žký m př a telu m, kteř í  se o ne  
la skýplne  a ochotne  stařají  a jsou jim nablí žku. 
Nas i jubilante  býli vž dý velmi s te dřý mi hostiteli, 
ža což  jim výjadř ujeme velike  pode kova ní . Do 
př í s tí ch dnu  jejich ž ivota př ejeme va ž ený m sbo-
řovní ku m hodne  nade je a řadosti. 

(Nas e sbořovní ký navs tí vili: Pavlí na a Vladislav 
Volní , Miřka a Rudolf Volní , Mařie Balonova , 
Wanda Tomasž, Vilemí na Bolkova , Olga Kotulo-
va  a Mařie Skotnicova ) 

...varhany 

 Výbaví  se bludovický m sbořovní ku m 
přa ždne  mí sto po tomto na střoji, přotož e ve 
dnech 7. – 10. ledna 2014 býla vařhana ř skou 
fiřmou VARFI s. ř. o. ž Břantic na Opavsku, s ní ž  
na s  fařní  sboř užavř el v sřpnu 2013 Smlouvu o 
dí lo, tý kají cí  se geneřa lní  opřavý vařhan, přove-
dena kompletní  demonta ž  vařhan. Již  na podžim 
2013 býla přovedena demonta ž  c a sti vždus nic 
II. manua lu, uřc ený ch k řenovaci a opřave , kdý 
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miesžaný.W ostatnich latach jego dýřýgentką býła Dagmař Heřoutova . Powodý tej decýžji býłý 

žwiąžane ž obniž ającą się ilos cią cho řžýsto w, wýsokim wiekiem wielu ž nich i wýmaganiami obecnie 

kładžonými na s piew cho řalný. W žwiąžku ž tým chciałbým podžiękowac  dýřýgentce siostřže Dag-

mař Heřoutove  ža bežinteřesowną přacę, kto řą włož ýła w přowadženie cho řu. Džiękuję pastořowi 

Kažimieřžu Suchankowi, kto řý býł dusžą cho řu, jak řo wniež  Dawidowi Pasžowi ža akompaniament 

mužýcžný. Słowa podžiękowania są dedýkowane  wsžýstkim ofiařným cžłonkom, kto řžý žapewniali 

třanspořt, ale řo wniež   kaž demu cho řžýs cie, kto řý ž oddaniem i odpowiedžialnos cią břał udžiał w 

přo ba ch i wýstępach. Ciesžýmý się, ž e cžłonkowie cho řu chcą nadal spotýkac  się i utřžýmýwac  si-

osteřsko-břateřskie stosunki.W danej sýtuacji žaistniała potřžeba řožwaž ania nad instřumentalno-

wokalným wýpełnieniem nabož en stw, žwłasžcža w okřesie s wiątecžným, kiedý to nasž cho ř třa-

dýcýjnie wýstepował. Nasžým wielkim wýsiłkiem jest aktýwacja nowých cžłonko w nasžego žbořu ž 

„Dořostu“ i „Młodžiež ý“ do wýstępo w mužýcžných. W tej kategořii wiekowej jest wiele utalentowa-

ných s piewako w i mužýko w gřającých na istřumentach mužýcžných. Najbařdžiej optýmalną wižją 

jest wspo lne přžýgotowanie wýstępu na Bož onařodženiowým nabož en stwie w řoku 2014. Do 

wýstępo w mužýcžných są řo wniež  požýtýwnie nastawieni naucžýciele sžko ł mužýcžných w nasžým 

mies cie.  

pastor Vladislav Volný 

 

 

se uka žalo, ž e již  jejich pu vodní  dí lenske  žpřacova ní  býlo 
technologický nevýhovují cí  a v souc asne  dobe  je ž hlediska 
dlouhodobe  funkc nosti neopřavitelne . Vařhana ř ska  fiřma 
přoto navřhla elektřifikaci vždus nic pomocí  elektřický ch 
magnetu . Tento ža me ř býl konžultova n s ořganologem Bc. 
J. Křa tký m a soudní m žnalcem v obořu vařhan Mgř. A. Rýb-

kou a býl obe ma 
žnalci jedno-
žnac ne  podpo-
ř en.  Rožpoc et 
na celkovou ře-
konstřukci vař-
han se v du sledku jejich nežbýtne  technologicke  inovace 
navý s il ž 1 390 000 Kc  na 1 700 000 Kc . Nove  je nutno ža-
koupit: motoř (104.000 Kc ), magnetý (230.000 Kc ), elek-
třicke  komponentý (41.000 Kc ), poc í tac ový  sýste m a ka-
bela ž e (100.000 Kc ), ždřoje nape tí  (25.000 Kc ). Celkova  
cena vžřostla take  v du sledku oslabení  c eske  kořuný, ne-
boť mnohe  komponentý jsou doda va ný ž USA a jejich cena 
býla výc í slena jes te  př ed ža sahem C NB.  

Geneřa lní  opřava vařhan ma  bý t dokonc ena v le te  2014, a přoto př ejeme vařhana ř u m ž Břantic, abý 
jim s la přa ce pe kne  od řuký a přa ždne  mí sto na ku řu v kostele býlo břžý žaplne no křa lovský m na -
střojem. 

 

Pieśni ucichły 

 Na pocžątku biež ącego řoku po podjęciu wspo lnej decýžji skon cžýł swą džiałalnos c  cho ř 
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Akční jarní prázdniny 

Prázdninová párty pro děti 

 V u nořu se nas e de ti doc kalý výtouž ený ch jařní ch přa ždnin. V tomto c ase, 19. u nořa 2014, jsme 
přo de ti ž nede lní  s kolý a křouž ku  na bož enství  př ipřavilý s pastořovou Pavlí nou Volnou přa ždnino-
vou pa řtý, př ic emž  jsme se ř í dilý př í sloví m: „Kdo si hřaje, nežlobí .“ Na setka ní  př is lo 16 de tí , a to na s 
opřavdu velice pote s ilo. 

Na požva nce sta lo heslo: „Tudý ne, Jona s i!“ De ti se sežna milý s biblickou postavou přořoka Jona s e. 
Pos ťa k jim sice př inesl dva vý tiský  NINIVSKÝ CH  NOVIN, ale jak samý žjistilý, text býl neu plný . Jejich 
u kolem býlo nají t nebo výlus tit, a pak spřa vne  doplnit chýbe jí cí  slova. Po př ec tení  doplne ne ho textu 
se de ti dožve de lý, přoc  Jona s  žme nil sme ř sve  cestý, co se kvu li jeho neposlus nosti př ihodilo be hem 
plavbý, jaký  žvla s tní  dopřavní  přostř edek přo ne ho Pa n Bu h př ipřavil a jakou žme nu to př ineslo 
ninivský m obývatelu m. Abý de ti mohlý celý  př í be h dřamatický  žpřacovat – což  býl jejich dals í  u kol – 
potř ebovalý ne jake  kulisý a př evlec ení , a přoto př is lo i na vý tvařnou c innost. Malí  vý tvařní ci výřobili 
velke  řýbý a ž novinove ho papí řu žhotovilý postní  oblec ení  /ž í ne na  řoucha/. A pak se už  mohlý pustit 
do př í přavý divadelní ho př edstavení . Vý tvařný mi c innostmi a heřecký mi vý koný býlo de tem odebřa -
no velke  množ ství  eneřgie, kteřou jsme doplnili obc eřstvení m. Touto cestou chci pode kovat mamin-
ka m, kteře  napeklý a žajistilý týto dobřotý. 

Stř edec ní  dopoledne uteklo řýchle jako voda a mý jsme se museli řožlouc it. Mýslí m, ž e se de tem 
přa ždninove  setka ní  lí bilo, a na ža ve ř jsem výja dř ila př a ní , abý se na s na nede lní  s kole scha želo stej-
ne  tak jako na pa řtý.  

- Eva Pawlasová, katechetka  

Přítel není ten, kdo tě drží za ruku, ale ten, kdo se dotýká tvého srdce 

 Do bludovicke ho dořostu chodí  přavidelne  kaž dý  pa tek kolem deseti u c astní ku . Jeden dřuhe ho 

žna me a ma me už  spolu přož ito spoustu na dheřný ch chvil, stejne  jako navža jem vž dý jeden dřuhe mu 

pomu ž eme, kdýž  ho ne co třa pí . Kaž dý  ž na s ma  v ostatní ch dořosťa cí ch nenahřaditelne  př a tele. Přoto 

jsme moc a moc řa di, ž e na s  dořost ží ska va  sta le spoustu nový ch kamařa du . V me sí ci u nořu jsme se 

žu c astnili dvou akcí , o nichž  př ina s í me ne kolik žají mavý ch infořmací . 

VALENTÝNSKÁ PÁRTY 

 Kaž dý  ž na s už  me l uřc ite  ne kdý ve sve m ž ivote  žkus enost s la skou. A mož na  přa ve  přoto se 

14. u nořa 2014 na fař e v Bludovicí ch uskutec nila Valentý nska  pa řtý. Setkalý se na ní  dořostý 

ž Te řlicka a Bludovic. Na te to akci jsme se spolec ne  chte li př iblí ž it tomu velike mu koužlu, kteře mu se 

ř í ka  la ska. Slovo si na dane  te ma př ipřavil Michal Malina, lektoř Obc anske ho sdřuž ení  ZIP, jenž  na s ve 

sve  př edna s ce c astokřa t nejen dobř e pobavil, ale take  na m dal plno požnatku  v oblasti la ský do na-

s ich ž ivotu . Na Valentý nske  pa řtý nechýbe l ani žpe v pí sní , hřaní  heř a spolec ne  střa vene  chví le s te mi, 

kteř í  jsou na m tak blí žcí . 

NOC V KAVÁRNĚ 

 Setka ní m plný m př a telství  býlo i dořostove  př espa ní , kteře  se konalo 21. – 22. 2. 2014 

v haví ř ovske  Kava řne . Na te to akci na s býlo př es 50 u c astní ku , a to ž albřechticke ho, te řlicke ho, os-

třavske ho a bludovicke ho dořostu, da le jes te  ž dořostu  v Komořní  Lhotce a ž Haví ř ova-Suche . Nechý-

be lo žde ani biblicke  žamýs lení  fařa ř e Stanislava Kacžmařcžýka, spolec ne  soute ž ení , spořt, žpe v a 

hřý. Nikdý nežapomeneme na př ekřa sne  chví le, kteře  jsme se vs emi nas imi kamařa dý a s Bohem na 

tomto pobýtu žaž ili.  

- Dominik Volný 
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Sborové shromáždění 

 2. bř ežna 2014 se v nas em sbořu v Haví ř ove  Bludovicí ch konalo sbořove  shřoma ž de ní , kde si 

c lenove  nas eho sbořu výslechli obsa hlou žpřa vu že ž ivota nas eho sbořu ža řok 2013.  

V u vodu na s pastoř sežna mil s tí m, ž e c eska  spolec nost vní ma  cí řkve jako tý, kteře  se neuve ř itelne  

obohatilý na milionech, nebo dokonce miliařda ch ž řestitucí . Mnohe  instituce, v du sledku neobjektiv-

ní ch media lní ch žpřa v, odvřací  od cí řkví  svou př í žnivou a vstř í cnou tva ř . 

Skutec nost je ovs em jina . Přvní  c a st financí , pojmenovaný ch jako ods kodne ní  kř ivd, kteře  cí řkvi žpu -

sobil minulý  řež im, býla př eda na u stř edí  cí řkve na konci řoku 2013. Dřuha  c a st př is la v přu be hu me -

sí ce u nořa. Z te to c a stký doposud na s  fařní  sboř neobdřž el ani př í slovec nou 1 Kc . Mechanismus hos-

podař ení  s te mito financemi se ma  pokusit výtvoř it a schva lit sýnod, kteřý  se bude konat na konci 

kve tna letos ní ho řoku. Dřuha  c a st financí  bý mohla plýnout ž řestituc ní ch na řoku  

nas eho sbořu. Pastoř ždu řažnil, ž e ani v př í pade  ží ska ní  žanedbatelne ho přo-

centa financ ní ch přostř edku  ž tžv. ods kodne ní  kř ivd, ani v př í pade  

navřa cení  požemku  o žanedba- telný ch řožme řech výplý vají cí ch ž řestitucí  

na s  sboř nebude ekonomický ža- jis te n.  

Za ve řem pastoř podtřhl, ž e jako evangelí ci stojí me př ed vý žvou 

obha jit ve spolec nosti svou ne- žastupitelnou řoli, navždořý ne-

př í žnive mu klimatu, v ne mž  jsme se jako cí řkev - v du sledku politický ch 

řožhodnutí  v novodobý ch de ji- na ch - již  pone koli- ka te  ope t ocitli. V budoucnu se žř ej-

me  nevýhneme optimaližaci přacovní ch mí st, hleda ní  nejbežpec ne js í ch a ža řoven  nejefektivne js í ch 

žpu sobu  hospodař ení  s již  ulož ený mi financ ní mi přostř edký a v neposlední  ř ade  takte ž  hleda ní  žpu -

sobu , jak mu ž e na s  sboř geneřovat žisk.  

Na sborovém shromáždění jsme si rovněž vyslechli, čím žil bludovický sbor (březen 2013 – 

březen 2014). To, že zmíněných aktivit nebylo málo, si přečtěte níže a poznamenejte si, čeho 

jste se v roce 2013 zúčastnili s námi.  

 

• BOHOSLUZ BÝ v Bludovicí ch, na S umbařku a v 

S enove , Vec eř e Pa ne , BIBLICKÉ  HODINÝ, setka ní  

de tí  v NS  a DOROSTU, křouž ek kř esťanske  vý -

chový, pe vecka  c innost LAUDATÉ a SMI S ÉNÉ HO 

PÉ VÉCKÉ HO SBORU, de tský  letní  TA BOR 

v Mokř inka ch, SVATBÝ, KR TÝ A POHR BÝ 

• APRI LOVÝ  KONCÉRT folklo řní ch soubořu  a 

jažžove ho kvařteta ž Londý na (13. 4. 2013). Vý -

stava tvořbý Mgř. Vladimí řa Ví tec ka – keřamika 

a kov  

• PR ÉDNA S KA PhDř. Mgř. Jeřoný ma Klimes e, 

PhD na te ma manipulace a řodinne  finance 

(u teřý  23. dubna 2013) 

• ZAHRADNI  SLAVNOST V DOBÉ  SVATODUS -

NI CH SVA TKU  (12. 5. 2013 výstoupila folklo řní  

skupina KAMRACI ž PZKO Bludovice) 

• DÉ TSKÝ  DÉN (nede le 2. 6. 2013) – bojovou hřu 

ÉKO střas idý lka př ipřavila Kateř ina Tka c ova , 

kon ský  koc a ř ř í dil vožka p. Valteř Břoda 

s Tř anovic; ve fařní  budove  přobí hala vý stava 

koc a řku  a palic kovaný ch křajek 

• BARTOLOMÉ JSKÉ  OSLAVÝ (pa tek 23. 8. v 18 h 

konceřt souřožencu  Ulřýchový ch a Javořý Beat; 

nede le 25. 8. v 8.30 h bohosluž ba s výstoupení m 

pe vecke ho sbořu PZKO ve Stonave , ka ža ní  eme-

řitní  biskup Vladislav Volný ; vý stava ume lecke  
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Brigáda ve sboru 

Kanalizační přípojka 

 Z du vodu výbudova ní  dlouho oc eka vane  me stske  
kanaližace v Bludovicí ch vžnikla vs em majitelu m nemo-
vitostí  povinnost se na tuto kanaližaci napojit. Nas e sbo-
řove  budový – fařa a budova napřoti kostela - nejsou vý -
jimkou, a přoto jsme se žac a tkem bř ežna pustili do přa ce. 

Me li jsme dve  mož nosti: žadat přa ci fiřme , kteřa  bý kom-
pletní  žaka ž-
ku přovedla 
ža cenu 
100 000 – 
120 000 Kc , 
nebo se do 
přa ce pustit 
sve pomocne . Zvolili jsme dřuhou vařiantu, nakoupili 
jsme mateřia l, vý kopove  přa ce na m velice levne  přovedl 
p. Jan S evc í k a ves keře  přa ce výkonali přesbýteř i, sbořov-
ní ci, dořostenci i pastoř. Celkove  na kladý tak c iní  40 000 
Kc , c í mž  jsme nas emu sbořu us etř ili nejme ne  60 000 Kc . 

Na přací ch se podí leli: kuřa toř R. Volný , přesbýteř i: A. 

tvořbý Anný Přžecžkove ; odpoledne žahřadní  

slavnost – výstoupení  folklo řní ho soubořu BAB-

KÝ a amate řske ho divadla ž Datýn ) 

• PAMA TKA 121. VÝ ROC I  ZALOZ ÉNI  KAPLÉ 

V S ÉNOVÉ  (3. 11. 2013) 

• UMÉ LÉCKÉ  LISTOPADA NI  (pa tek 15. 11. 2013 

v 17 h konceřt de tske ho pe vecke ho sbořu Peř-

moní k ž Kařvine , vý stava klobouku  fiřmý 

TONAK a.s. ž Nove ho Jic í na, vý stava a přodej ad-

ventní ch važeb Studia Bellis; vý stava fotogřafií  

Libořa Caba ka s na žvem Z idovske  hř bitový) 

• 170. VÝ ROC I  ZALOZ ÉNI  STARÉ HO A 120. VÝ -

ROC I  ZALOZ ÉNI  NOVÉ HO ÉVANGÉLICKÉ HO 

HR BITOVA V BLUDOVICI CH (nede le 17. 11. 

2013, odpoledne v 17 h př edna s ka Přof. PhDř. 

Miloslava Pojsla na te ma: Kultuřa pohř bí va ní  

v kř esťanství ) 

• PR ÉDVA NOC NI  KONCÉRTÝ A VÝSTOUPÉNI :  

- dřamatižace va noc ní ho př í be hu de tí  ž nede lní  

s kolý a křouž ku  kř esťanske  vý chový 

- konceřt de tí  že ZS  Fřý decke  

- konceřt pe vecký ch sbořu  ZS  Z a kovske  

- konceřt de tí  že ZUS  B. Mařtinu   

- benefic ní  konceřt studentu  Gýmna žia Komen-

ske ho v Haví ř ove   

• S TÉ DROVÉC ÉRNI  BOHOSLUZ BA 

s výstoupení m hudební  skupiný Douda band, 

žpe vem Jolantý Balon, dopřovodem klařinetu – 

Břonislav Jonsžta  

• 29. 12. c etba upřavene ho textu poha dký H. CH. 

Andeřsena Zimní  křa lovna v poda ní  heřec ký Jo-

lantý Balon, spolu s pe vecký mi vstupý žpe vac ký 

Beatý Cžendlik a klaví řní ho dopřovodu uc itele 

Vlastí ka Ondřusžký 

• III. TR I KRA LOVÝ  KONCÉRT NA ZA CHRANU 

VARHAN (nede le 5. ledna 2014, výstoupila mo-

deřa tořka Jolana Volda nova  a heřec a žpe va k 

Roman Vojtek, cimba lova  mužika JAGA R, vý sta-

va fřakta lu  p. V. S omodiove , p. Z. Muchove  a p. J. 

Pa třý.  

• 19. 1. výstoupení  smí s ene ho pe vecke ho sbořu 

PZKO Kařvina  LIRA v řa mci bohosluž eb 

• 23. 2. veřnisa ž  Bařvý jařa – enkaustika, s peřký, 

křaslice – p. S a řka Juřcžkova   
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Gřudžinski, M. Střnad, V. Josiek, B. Z idek, sbořovní ci: P. Rajdus, L. 
Rajdus, J. Skotnica, D. Z idek, dořostenci: T. Z idek, M. Kubicžek, M. 
Chovanec, R. Hřa c ek, D. Volný , F. Volný , pastoř V. Volný  a ža nede l-
ní  s kolu Matýa s ek Volný . Chutne  obe dý vař ila kostelnice M. Volna  a 
u klid fařý přova de la pastořova  P. Volna . 

Chte l bých tí mto vs em, kteř í  býli ochotni př ilož it řuku k dí lu, sř-
dec ne  pode kovat.  

- kurátor Rudolf Volný 

 

Možná štěstí, možná smůla 

 Daleko ža Uřalem v Rusku ž il kdýsi v male  vesnic ce chudý  

řolní k Va n a se svý m sýnem. Jediný m ždřojem jeho obž ivý býl ku n . 

Jednoho dne se Va n u v ku n  splas il a utekl. Vs ichni sousede  nař í kali: 

„To je smu la, to je smu la.“ Va n a si vs ak přo sebe ř ekl: „Mož na  smu la, mož na  s te stí .“ Za ne kolik dní  se 

koní k sa m vřa til a sousede  se řadovali: „To je s te stí , to je s te stí .“ Jen Va n a si povždechl: „Mož na  s te stí , 

mož na  smu la.“ Za ne jaký  c as se s el Va n u v sýn na koni přojet, ku n  se ope t splas il a sýnek spadl tak ne-

s ťastne , ž e si žlomil nohu s třvalý mi na sledký. Sousede  lamentovali: „To je smu la, to je smu la.“ Va n a 

si přohodil pod vousý: „Mož na  smu la, mož na  s te stí .“ Zanedlouho výpukla va lka a vs ichni muž i i 

chlapci museli nařukovat, jen Va n u v sýn přo sve  žřane ní  žu stal s otcem doma. A sousede  Va n ovi ř í ka-

li: „To je s te stí , to je s te stí .“ Va n a si vs ak přo sebe žamumlal: „Mož na  s te stí , mož na  smu la.“ A tak bý 

mohl Va n u v př í be h pokřac ovat. 

Jsme c asto žvýklí , stejne  jako Va n ovi sousede , emotivne  hodnotit sve  přa ve  přož í vane  ž ivotní  nes te s-

tí  nebo řadosti. Až  s odstupem c asu si ne kdý uve domí me, ž e ona smu la, kteřou jsme tak te ž ce nesli, 

na m vlastne  př inesla nakonec s te stí . Sve  bý o tom mohli výpřa ve t např í klad řodic e ždřavotne  posti-

ž ene ho dí te te. Kolikřa t si výslechli, jaka  smu la je postihla, ale jedine  oni si c asem uve domí , ž e přa ve  s 

tí mto dí te tem přož ili tý nejkřa sne js í  okamž iký s te stí . Kdýž  Křistus umí řal na kř í ž i, hřstka jeho ve ř-

ný ch si žř ejme  pod kř í ž em posteskla: „To je smu la, je konec putova ní  s tí mto skve lý m c love kem, ko-

nec jeho křa sný m ka ža ní m, ža žřaku m, uždřavení m.“ Ale Pa n Bu h, kteřý  tomu př ihlí ž el, si v tuto chví li 

mož na  s u sme vem pomýslel: „Mož na  smu la, mož na  s te stí .“ Jen on ve de l, ž e smřt jeho sýna př inese 

sve tu spa su. 

Milí  sbořovní ci, řa d bých Va m popř a l hluboke  přož ití  postní ho období , řadostne  Velikonoc ní  sva tký, 

moudřost a vní mavost staře ho Va ni.  

- kurátor Rudolf Volný 

 

 

Pozvánka na tradiční sborový zájezd 

Sřdec ne  žveme vs echný c lený i nec lený nas eho sbořu na již  třadic ní  sbořový  ža ježd, kteřý  se bude 

konat v sobotu 17. 5. 2014 do křaje Juřaje Ja nos í ka: Ořava, Výchýlovka, Stařa  Býstřica, Ořavska  Lesna  

a okolí . 

Podřobnosti a cenu najdete žac a tkem dubna na na ste nce př ed kostelem a ve fařní  budove . 
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(SBOROVÝ KALEIDOSKOP: leden – březen 2014) 

„Je čas objímat…“ 

85 let 

Eva Madziová, Havířov - Podlesí 

Hilda Šipulová, Havířov – Město 

80 let 

Marta Volná, Havířov – Šumbark 

Štěpánka Jaworková, Havířov – Město 

Wanda Chodurová, Havířov – Životice 

75 let 

Wanda Gwóździová, Havířov – Životice 

Marie Přečková, Havířov – Datyně 

70 let 

Gertruda Michaliková, Havířov – Bludovice 

Anna Zielinová, Havířov – Bludovice 

Evžen Czyž, Havířov  - Životice 

„Je čas rození…“ 

Martina Kubienová, Lukáš a Jana Kubienovi 

Daniel Rochl, David a Kristýna Rochlovi 

Karolína Hana Krátká, Kateřina a Jakub Krátcí 

Patrik Kiác, Jolana a Lukáš Kiácovi 

„Je čas umírání…“ 

Olga Woźnicová, 87 let, Havířov – Podlesí 

Anežka Grabowská, 94 let, Havířov – Šumbark 

Helena Nováková, 90 let, Havířov - Bludovice 

65 let 

Marie Szturcowa, Havířov – Šumbark 

Bohuslav Balon, Havířov – Šumbark 

60 let 

Stanislav Kubinčiak, Havířov – Bludovice 

Ilona Frydová,  Havířov – Bludovice 

50 let 

Zdenka Vargová, Havířov – Bludovice 

Otakar Kołorz, Havířov – Datyně 

„Je čas milovat…“ 

Daniel Kaminski a Dorota Pawlas 

Rudolf a Mirka Volní – perlová svatba 


