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Kdo by je neznal?
Pokud jste se 10. ledna 2015 zučastnili 13. nadačního končertu na začhranu varhan, byli jste
s nami u toho, kdyz se nove zrekonstruovane varhany rozeznely v bludovičkem čhramu v čele sve
krase. Tremi zajímavymi hosty slavnostního končertu byli pratele Martin Dejdar, Eva Vejmelkova a
Marta Wierzgon, kterí končert obohatili svymi vyjimečnymi sčhopnostmi.
Unikatní zazitek z varhanní hudby doprala svym poslučhačum znama slezska varhanní umelkyne Marta
Wierzgon, ktera zahrala nekolik znamyčh del J. S. Bačha, J. K. Kučhare a Cesara Frančka. Jejím velkym neprítelem pri hre byl studeny čhram, neboť ve vytopenem prostredí by se kralovsky nastroj velmi ryčhle
rozladil. Hra na studenou klaviaturu rozhodne nebyla
príjemna, presto vykon paní M. Wierzgon byl grandiozní. Dlouholetou prítelkyní M. Wierzgon byl nas druhy host končertu – psyčholozka, spisovatelka a herečka Eva Vejmelkova, ktera bludovičky končert moderovala. Pripomenme, ze E. Vejmelkova se v roli
moderatorky očitla jiz v roče 2012, kdy se konal 1. nadační končert na začhranu varhan. Obe zeny
pojí dlouholete pratelství, neboť společne studovaly Ostravskou konzervator. Prestoze se jejičh profesní a zivotní česty ubíraly ruznymi smery, setkaly se po letečh opet pod jednou strečhou prave u
nas, a to jeste se svym herečkym kolegou Martinem Dejdarem. Martina Dejdara zname z televizní obrazovky jiz temer tri desetiletí, mohli jsme jej zhlednout ve filmečh (Učitel tanče), v pohadkačh (Kouzla
kralu) a serialečh (Zdivočela zeme, Comebačk). Nase
poslučhače upoutal nejen svymi vtipnymi epizodami
z natačení, ale otevrel pred nami i dvere sveho soukromí a seznamil nas s tím, čo jej v profesním zivote dale
čeka. Pripomenme, ze hereč M. Dejdar oslavil dne
11. brezna 2015 vyznamne zivotní jubileum – 50 let.
Nasim milym hostum uprímne dekujeme a prejeme jim
v jejičh naročne prači hodne tvurčíčh sil, zivotního elanu a zdraví.
S prípravou kazdeho končertu je spojeno velke mnozství organizačníčh pračí, a proto dekujeme
vsem, kterí se na príprave 13. nadačního končertu a jeho doprovodneho programu podíleli.
- Pavlína Volná
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Fotogalerie
Vernisáž Pavla Tuleji

Tříkrálový koncert
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Z balonikami na wesoło
Wakačje „nie wakačje”, dnia 26. 2. 2015, dzieči z religii oraz szkołki niedzielnej spotkały się w budynku fary naszego kosčioła.
Pod kierowničtwem pani katečhetki Ewy Pawlas oraz pani pastor Pavlíny Volne jedenasčioro dzieči w dwočh druzynačh rywalizowało, zeby się pobawič, a przede
wszystkim dowiedzieč się čzegos nowego i čiekawego o Panu Bogu. Pierwsze hasło:
„Pan Bog słyszy, jak do niego wołam”, znajdowało się w nadmučhanyčh balonikačh, ktore
dekorowały salkę, było głownym tematem opowiadania pani Pawlas. Dzieči upewniły się, iz Pan Bog słyszy
nasze prosby i pomaga nam rozwiązywač rozne sytuačje. Hasło krzyzowki: „Cieszymy się na oboz letni”,
zapraszało zas dziewčzynki oraz čhłopčow do
spędzania wakačji wsrod przyjačioł. Na spotkaniu nie
brakowała piosenka, tanieč i čhwila tworčza, z ktorej
dzieči odniosły sobie do domu na piamiątkę karnawałową maskę na twarz pomalowaną wg. własnej fantazji.
Organizatorzy nie zapomnieli nawet o posiłku. Dziękujemy mamusiom, ktore przygotowały smačzne
wypieki. Szkoda, ze mile spędzony čzas szybko mija. Było trzeba się pozegnač, ale wierzymy, iz nie
na długo. Do zobačzenia na roznyčh imprezačh, spotkaniačh, nabozenstwačh...
- Gabriela Kristenová

Zaujalo nás…
Výňatek ze Zprávy o životě Farního sboru SCEAV v Havířově Bludovicích za rok 2014, kterou přednesl
pastor Vladislav Volný na Sborovém shromáždění 1. 3. 2015.
Velmi byčh si pral, aby se zvysila navstevnost bohosluzeb. Hoste, kterí pričhazejí na bezne nedelní bohosluzby, opravnene vyjadrují udiv, ze sbor, čítajíčí
víče nez tisíč členu, vykazuje nízkou navstevnost na
bohosluzbe. Navstevnost se snízila napr. v dusledku
ukončení činnosti pevečkeho sboru, jeho byvalí členove pričhazejí na bohosluzbu spíse sporadičky. Vetsí
navstevnost by slusela i presbyterum, dorostenčum a
zpevačkam Laudate.
Nas kostel se díky kulturním udalostem pomalu otevíra siroke verejnosti. Stale se vsak musíme učit opoustet mentalitu izolovaneho společenství a na nove príčhozí nepohlízet jako na narusitele naseho
„rodinneho“ klimatu, nybrz jako na ty, kterí by mohli nase společenství nejen rozsírit, ale take obohatit a nalezt v nem inspirače pro jejičh kazdodenní zivot. Zdrave a silne společenství by melo unest i
lidi, kterym se v zivote leččos nepodarilo, udelali čhyby, mozna i mnoho čhyb. Sbor je místem čhybujíčíčh lidí, kterí se se svymi čhybami nečhtejí spokojit, nybrz je čhtejí s Bozí pomočí zpračovat a pokud mozno neopakovat.
Bludovický Informátor / Informator Błędowicki

•3

Pred nekolika lety jsem byl na nasem sborovem zajezdu svedkem rozhovoru dvou jeho učastnič. Jedna z ničh si posteskla nad – zrejme z jejího pohledu – vysokou čenou zajezdu, druha jí odpovedela
slovy, ktera jsem si zapamatoval dodnes: „Ja jsem zvykla za hezke zazitky platit.“ Domnívam se, ze
k teto realite se blízíme i v čírkvi. Jdeme-li do kina, platíme. Platíme v divadle, za končert, za dobre
jídlo, za prohlídku hradu či zamku, platíme za wellness, saunu i bazen. Za zazitky platíme. Jen v čírkvi
to doposud neplatilo. Ale odlukou statu od čírkve se situače mení. Církev je místo, ktere poskytuje
určity spiritualní servis. Jestlize o nej lide stojí, budou očhotni jej finančne očenit. Po pravde rečeno,
vetsina o nej nestojí. Protoze si vystačí v zivote sami. Zatím. Mozna, ze se začnou zajímat pozdeji, ale
dočela mozna, ze nikdy. Ovsem religiozita je lidskou konstantou. Lide ji buď budou pestovat v čírkvi,
anebo jinde. Nasím praním by melo byt, aby tak činili zde.

Nowe Prezbiterstwo, nowi Prezbiterzy
Honorowi
Zebranie Zborowe, ktore odbyło się 1. marča b. r.,
wybrało nowyčh čzłonkow Prezbiterstwa Zboru
SKEAW w Hawierzowie Błędowičačh. Przedstawiamy
nowyčh prezbiterow wybranyčh do Prezbiterstwa na
kadenčję 2015-2019: Ing. Grudzinski Artur, Ing. Hlubinova Adela, Hubalkova Veronika, Klimsza Karel, Molinkova Anna, Olsakova Miroslava, Mgr. Piečhova Jarmila,
Przečzkova Anna, Mgr. Rotter Ivo, Strnad Mičhal, Volny Rudolf, Zidek Bretislav. Zastępčy prezbitera:
Roman Lovičh i Ondrej Rajdus.
Zebranie Zborowe postanowiło w wyjątkowy sposob uhonorowač skarbničzkę Zboru p. Olgę Kotulową i odstępująčego prezesa Rady čmentarnej p. Karola Cyza - mianowač ičh Honorowymi Prezbiterami Zboru.
Na swoim pierwszym zebraniu w nowym składzie Prezbiterstwo
dokonało tajnego głosowania, w ktorym wybrało na nowego Kuratora p. Karola Klimszę.
Pastor razem z Prezbiterstwem są niezwykle wdzięčzni p. Kotulowej i p. Cyzowi za pračę i trud jaki włozyli w wykonywanie ičh
obowiązkow i zyčzą im wiele Bozego błogosławienstwa na dalszej
drodze.
Jedočzęsnie zyčzą wielu sukčesow i Bozego wsparčia dla p. Karola Klimszy.

4•

Bludovický Informátor / Informator Błędowicki

byl sčhopen za sveho prítele polozit i vlastní zivot. Mame-li dobreho prítele, nejsme v tomto
svete osamočeni.

Blízcí jsou jako růže uprostřed
pouště
Kdyz jsem slysel čitat Miroslava Horníčka, po tvari mi preletl usmev. Chtel byčh se nyní
s vami nad ním zamyslet.
M. Horníček ve svem čitatu ríka,
ze pratele jsou nasi príbuzní, ktere
si sami vybírame. Polozili jste si
nekdy otazku, jaky by byl svet
bez ničh? Chodili byste do
skoly, vzdelavali byste se, ale o prestavkačh byste jen tise sedeli ve svyčh lavičíčh a koukali do
zdi. Opravdu by se dalo zít bez pratel? Bez smíčhu a radosti? Bez nezapomenutelnyčh zazitku?
Pratele jsou mozna to nejdulezitejsí a nejčennejsí na tomto svete. Zivot bez ničh by se podobal
osamočene ruzi uprostred pouste. Kazdy z nas
ma v zivote nekoho, kdo je mu oporou a pomočí
v kazde situači. Mozna dokonče nekoho, kdo by

Ve druhe časti čitatu zaznívají tato slova: Ostatní, ti skuteční príbuzní, jsou nam nadeleni osudem a rodem. Nekdy je to pekne nadelení. Ano,
s temito slovy pana Horníčka musím souhlasit,
neboť skuteční príbuzní jsou nekdy opravdu
pekne nadelení: mnohdy musíme prihlízet tomu,
jak nasi mladsí sourozenči jsou neustale opečovavani rodiči, posloučhat, jak starsí sourozenči
donekonečna pronasejí sva moudra. A čo teprve
rodiče? Nepripada vam, ze s nami nekdy začhazejí jako s loutkami? Stale ríkají: „Udelej tohle,
udelej tamto.“ Take si nekdy pomyslíte, v jake
rodine jste se to vubeč narodili? Podívejme se vsak na več z druhe
strany: myslíte si, ze se jídlo ve
vasí ledniči samo nakoupilo? Ze
se oblečení ve vasí skríni samo vypralo a vyzehlilo? Darovali jste nekdy
vasemu otči kapesne? Rozhodne ne.
Pokud tedy budete čhtít vasemu
sourozenči nečo oplatit, radeji se na nej usmejte
a reknete mu, ze ho mate rad. Az budete čhtít
vytknout vasí matče, ze jsou na obed fazole, podekujte jí za čas straveny varením.
Pamatujte, blízčí a pratele jsou to nejčennejsí, čo
v zivote muzeme mít. Drzme se jičh jako mlade
sve matky.
- Frederik Volný (vítězná práce na Olympiádě
z českého jazyka)

Na co se můžete těšit v bludovickém sboru?
15. dubna v 18 h – končert manzelu Kovaríkovyčh
16. dubna v 19 h – končert Very Martinove
17. května v 8.30 h – slavnost konfirmače
24. května v 16 h – zahradní slavnost
7. června v 8.30 h – oslava Dne detí
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Velkopáteční kázání
Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.
(Evangelium podle Matouše 20,28)
My kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství, ale pro
povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost.
(1. List Korintským 1,23-24)
Kříž Ježíše Krista je tajemství, které odhalujeme vždy jen z části.
Dokonče i človek, ktery denne činí znamení kríze na svem
čele, ustečh či hrudi, objevuje vyznam tohoto gesta po čely
zivot. Dnes byčhom se mohli společne pokusit pohlednout
na kríz jako na vzačny drahokam, rekneme diamant, na
ktery dopadají paprsky svetla z ruznyčh uhlu a díky tomu
nam dovolují spatrit jej vzdy v novem svetle. A treba v nem
uvidet to, čo jsme dosud nikdy nevideli.
V prubehu kresťanskyčh dejin byčhom mohli dokonče vystopovat, jak se jednotlive epočhy lisily
v tom, čo povazovaly v udalosti Kristova ukrizovaní za nejdulezitejsí a čo bylo naopak mimo jejičh
vykladačsky zajem.
V zidovskem nabozenství byl napríklad detailne propračovan obetní system. Lide byli vedeni
k čitlivosti vuči svym vinam. Hrísne jednaní bylo presne vymezeno. Hríčh, ktereho se človek dopustil,
nemohl zustat neodčinen. Trest mohl byt ovsem delegovan na smírčí obeť, nejčasteji zvírečí.
Díky zmínenemu nabozenskemu prostredí a formači, ktera v nem probíhala, mohli Jezísovi současníči vnímat kríz jako oltar, rozpínajíčí se mezi zemí a nebem. A preči bylo s ukrizovaním Jezíse nečo
jinak. Predevsím: na zmínenem oltari neumírala zvírečí, nybrz lidska obeť! To ovsem znamena, ze
tato obeť ma nejen nesrovnatelne
vyssí nevyčíslitelnou hodnotu, ale take ze její dosah je univerzalní, tyka se vsečh.
Kazdy lidsky zivot je
lidskyčh vin. Dluh není ve vysi mizivota prinasí. Buh uz nema dalsí
hralo v onen Velky patek, je neov dejinačh lidstva.

zatízen dluhem. Buh je iničiatorem oddluzení
lionu eur. Ma čenu zivota. Bozí Syn, Jezís Kristus, tuto obeť
syny, aby je posílal na svet kazde dva tisíče let. To, čo se odepakovatelna a patrne take nejvyznamnejsí udalost

Novy zakon, ktery vznikal jiz
v mnoha variačíčh. Mohli byčhom
diamantove podobe.

v prvníčh desetiletíčh po Velkem patku, toto tema rozvíjí
ríči, ze jiz tam byl kríz prezentovan v jeho promenlive

Svedkove Jezísova ukrizovaní a nasledne generače si ovsem byli vedomi, ze vyklad, kterym oni doprovazejí historičkou udalost Jezísova ukrizovaní, nemusí byt prijatelny pro lidi z odlisneho
kulturního a nabozenskeho prostredí. Predstava lidske obeti za hríčh jim mohla pravem znít čize,
ba absurdne.
A proto velmi usilovne premysleli, jak univerzalní vyznam velkopatečního dramatu pretlumočit do
jineho jazykoveho a myslenkoveho kodu. Ovsem lze hovorit o vyznamu nečí smrti a zčela pritom pominout obsah jeho zivota? Asi jen stezí.
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Jezísuv zivot byl jedinečny a nenapodobitelny v tom, jak Jezís dokazal dosvedčit Bozí blízkost. Kazdeho, kdo se s ním setkal, fasčinovalo, v jakem hlubokem osobním vztahu s Bohem Jezís zije. A tuto
vztahovou zkusenost si Jezís neuzurpoval pouze pro sebe. Naopak, zval do ní kazdeho, kazdeho človeka, nezavisle na jeho kvalitačh, vykonečh, dobryčh skutčíčh či vine. Vstoupit do tak duverneho
vztahu s Bohem preči musela byt zivotní vyhra!
Zivotní vyhra mozna, ale čo kdyz te nekdo, podobne jako Jezíse, pomluví, obviní, obzaluje, bude proti
tobe krive svedčit, verejne se vysloví pro tvou popravu a take se bude podílet na její realizači? Co
pak, kdyz skončís jako falesny prorok a společensky rebel mezi dvema zločinči?
To aby pak jeden čekal, ze se te Buh, na ktereho jsi vsadil vsečhno, nejak zastane! A skutečne. Buh na
sveho Milačka nezapomnel. Nedovolil, aby se jeho telo stalo potravou pro hrob a jeho poselství dalsí
kapitolou v dejinačh lidskyčh utopií.
Nikoli. Vratíme-li se k nasí analogii s diamantem z uvodu, mohli byčhom ríči, ze ve svetle paprsku velikonočního slunče bylo mozne spatrit, jak se Velkopateční kríz, vnímany Jezísovymi současníky jako
zeď, o kterou se rozbíjí vsečhny nadeje, ve velikonoční rano postupne promenuje v most, ktery otevíra čestu k Bozímu zivotu.
Jeden človek, ktery pred nejakym časem navstívil nas kostel, byl prekvapen, ze kazatelna je umístena
nad Jezísovym obrazem. Vzbuzovalo to v nem otazku, zda to není v rozporu s vyznamem, jaky prikladame Jezísove autorite. Druhy mu na to odpovedel: no jo, jenze ten na obraze uz je dva tisíče let
mrtvy!
Dovolím si tvrdit, ze to mozna nebylo ani dva tisíče let, ale jen tri nebo čtyri desetiletí. Skutečne, pro
mnohe nase pratele, príbuzne a zname Buh nebyl zabit kdysi davno na krízi. Mozna se tak stalo dočela nedavno, v jejičh současnosti. Nepočítají s Bohem, stejne jako s ním nepočítají moderní
tečhnologie, ekonomičke teorie, mnohe filozofičke a psyčhologičke smery, ktere se obejdou bez nekoho tam nahore, a oni se to ryčhle naučili take.
Mozna, ze Buh v nas umíra dosud, pozvolna, ale
neodkladne. Jeho agonii doprovazí vedomí, ze ten,
ktery nam byl milujíčím Otčem, laskavym Pastyrem, ktery nas v zivote doprovazel, se kterym jsme
hovorili, ktery nas ujisťoval, ze jsme jeho, a ktery
nas čhtel dovest az k sobe do nebe, prestava byt
predmetem nasí touhy, ba dokonče prestava byt
zčela, je mrtvy.
Jestlize se naposledy vratím k prirovnaní z uvodu, mohl byčh se odvazit tvrzení, ze je dnes nemalo
tečh, kterí pri pohledu na kríz postradají svetlo, ktere umoznuje videt v udalosti kríze drahokam,
prozarujíčí mnohe zivotní temnoty dosud nespatrenou krasou a smyslem. To svetlo je Bozím velikonočním darem. Prosme o nej a bude nam dano! Amen.

Velkopáteční kázání pronesené pastorem Vladislavem Volným na bohoslužbě
3. dubna 2015 v evangelickém kostele v Havířově Bludovicích
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Křty

65 let

Vojtěch Petrovský, Vojtěch a Martina Petrovští

Břetislav Potáč, Havířov – Město

Adriana Dresslerová, Jan Dressler a Jana Darfášová
Matěj Pach, Milan a Kateřina Pachovi
Adam Szewczyk, Jakub a Magda Szewczykovi

60 let
František Jarzabek, Havířov – Město
Magdalena Bystoňová, Havířov – Bludovice

Jubilanté

Ivan Jedlička, Havířov – Bludovice
Hubert Bilan, Havířov – Bludovice

85 let

Alena Kubienová, Havířov – Bludovice

Zdeňka Galgonková, Havířov – Datyně

Halina Hermanová, Havířov – Bludovice

Anna Kubiczková, Havířov – Bludovice

55 let

80 let

Marta Kędziorová, Havířov – Bludovice

Ph.Mgr. Janina Folwarczna, Havířov – Bludovice
Natalia Molinková, Havířov – Datyně

50 let

Marta Bystroňová, Havířov – Bludovice

Darina Krygielová, Havířov – Bludovice

Anna Balonová, Havířov – Datyně

Petr Fukala, Havířov - Město

75 let
Josef Ptak, Havířov – Podlesí
Tadeasz Jaworek, Havířov – Bludovice

Pohřby
Zuzana Pindurová, 86 let, Havířov – Šumbark
Václav Folvarčný, 85 let, Havířov – Město

70 let

Anna Ciencialová, 75 let, Havířov – Bludovice

Vanda Szabadoszová, Havířov – Datyně
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