
Postní zamyšlení 

Kázání pastora Vlastimila Ciesara pronesené v Bludovicích dne 23. února 2018  

 

 Panna a netvor  

„I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého,  
vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.“  (Ž alm 23,4) 

 Milí  shroma ž dě ní  kolěm Kristova Kr í ž ě, pamatujětě si na poha dku Kráska a zvíře? Mož -
na  ji žna tě vě filmově m žpracova ní  Panna a netvor.  Poha dka, jěž  skoro nění  pro dě ti, protož ě 
dě sí . Dě sí  tajěmnou postavou a tva r í  divně  bytosti, ktěra  poby va  na opus tě ně m hradě  a vy-
hlěda va  svě  obě ti. Něs ťastny  osud princě, ktěry  takto žlě pyka  ža svě  dr í vě js í  viny, žvra tí  až  
odvaha a la ska jědně  dí vky, ktěra  mu svy m polibkěm vra tí  lidskou tva r , podobu i charaktěr.   
Něví m proc , alě pr i c tění  Ižaja s ova těxtu o trpí cí m Bož í m služ ěbní kovi jsěm si hněd vybavil tu 
žnětvor ěnou ptac í  hlavu onoho nětvora. Vžpomí na m si, jak jsmě jako dě ti v tělěviži poprvě  
žahlě dli těnto pr í bě h, jak jsmě si doslova žakry vali oc i, odvracěli tva r  od toho dě sivě ho vžě-
žr ění  vystupují cí ho ž krbu komnaty. Jeho vzezření bylo tak znetvořené, že nebyl podoben člo-
věku…Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolestí, zkoušený nemocemi, jako ten, před 
nímž si člověk zakryje tvář…  

Jěž í s u v pas ijní  pr í bě h opě t otěví ra  odvě kou 
lidskou ota žku, jak ji formulujě i autor 8. ž al-
mu: Hospodine, co je člověk?  Novoža konní  
svě dkově  na m v tě chto souvislostěch pr ina s ějí  
cěnně  svě děctví , kr ěsťanskou odpově ď na tu-
to lidskou ota žku. Jě žají mavě , ž ě ji kladou do 
u st Jěž í s ova soudcě, prokura tora Pila ta: Eccě 
homo - ějhlě, c lově k, tak konstatujě Pila t vě 
Vělky  pa těk pr i pohlědu na žmuc ěnou Jěž í s ovu 
postavu. Jěž í s  rěprěžěntujě o pas ijí ch ru žně  
rožmě ry lidství . 

Pohlěd na žmuc ěně ho Krista na m odkry va  jěděn ž nich: c lově k, to jě takě  nětvor, žví r ě. Po-
hlěd do Kristovy žohavěně  tva r ě, jak ji až  naturalisticky popsal už  prorok Ižaja s , jě žrcadlěm 
c lově ka -  ta žkr ivěna  tva r , to jě vlastně  mojě tva r . Když  mě  hr í ch pr ěmu ž ě, takhlě vypada m. 
Ať už  jě to hr í ch ně koho jině ho, kdo mě  žohavujě, aněbo jě to mu j hr í ch, když  sě sta va m obě tí  
sěbě sama, ně kdy až  tak, ž ě sě na mě  i dě ti bojí  dí vat. To kvu li mně  Kristus vžal na sěbě onu 
podobu, vžěžr ění  nětvora – mě  němoci něsl, mě  bolěsti na sěbě vžal. To jsěm ja … Alě lžě to 
vu běc takto r í kat? Něnapadně mě  ně jaky  humanista ža to, ž ě shažuji lidskou du stojnost?  
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Už  vě staroža konní  době  sě prorok Ižaja s  oba va , ž ě žvě st ěvangělia naraží , budě mí t problě m 
s pr ijětí m v kruhu posluchac u : „Kdo uvěří naší zprávě?“ Něsmě la  ota žka, opr ěděna pochyb-
ností  až  nědu vě rou. Kdo uvě r í  nas í  žpra vě , když  jě k něví r ě? Takově  pocity dobr ě žnají  i mno-
ží  svě dkově  c i obž alovaní  u soudu, ktěr í  prož ili ně co něobvyklě ho, alě byli u toho sami, něma-
jí  ž a dně  du kažy na poděpr ění  svě  vy pově di. Kdo uvě r í  nas ěmu svě děctví ?  

Jak dosvě dc it, ž ě těn muž  bolěsti, pr ěd ktěry m dě těm žakry va mě oc i, jě Bož í  Měsia s , a ž ě jěho 
žnětvor ěna  tva r  jě nas í  tva r í , tva r í  padlě ho lidstva? Bolěst, němoc a utrpění  byly a c asto jsou i 
dodněs vs ěoběcně  cha pa ny jako trěst ža viny, ža vlastní  hr í chy. To, co Měsia s  prož í val 
(vs ěchno to pokor ění  a potupění ), spí s ě svě dc ilo proti ně mu. Pokor ění  a potupění  lidě  byli 
vž dy ti, kdo si to plně  žaslouž ili. Kdo tědy uvě r í  oně  něvě rohodně  žpra vě , ž ě ubity  jě Bož í  slu-
ž ěbní k? Něvinny  služ ěbní k, ktěry  na m jěn nastavujě žrcadlo, když  běrě nas ě žohavění  na sě-
bě. Kdo uvě r í  nas í  žpra vě ? Pr irožěna  rěakcě jě žcěla protichu dna . Žr ěknout sě tak tě ž cě pyka-
jí cí ho hr í s ní ka. Nanějvy s  uka žat mu na jěho hr í chy, dově st ho k poka ní . Tak, jak to žě soucitu 
c iní  Jobovi pr a tělě . Alě i to už  jě nadstandardní  pr í stup. Norma lně  sě od takově ho c lově ka od-
vrací  oblic ěj, jak už  bylo žmí ně no, zakryje se před ním tvář.  Tak sě to dě lalo na žnamění  toho, 
aby to němě lo něblahě  u c inky, mí t s hr í s ní kěm ně co spolěc ně ho. Takž ě ž a dny  soucit, ž a dnou 
u c ast, ž a dnou solidaritu, ž a dna  kondolěnc ní  gěsta. Ano, c lově ku biblickě  doby jě hlubs í  soucit 
sě spravědlivě  trpí cí m ciží . Litovat jěj by bylo porus ění m bontonu. Š lo by o protěst proti Bož í -
mu věrdiktu, a to sě nědě la .  Kdo tědy mu ž ě uvě r it žpra vě  o tom, ž ě muž  na lopatka ch jě těn, 
kdo ma  Bohu nějblí ž ě, nikoliv nějda lě?  

Kr í ž , ktěry  ma mě umí stě n vě str ědu nas ich 
chra mu , jě žnamění m žmě ny smy s lění , obra cě-
ní m vž ity ch pr ědstav, žnamění m poka ní . Kr í ž  
jě žhmotně ní m rěvoluc ní  žpra vy Ižaja s ovy ch 
svě dku , ktěrou bylo tak tě ž kě  pochopit a pr i-
jmout: „Byl prokla n pro naši nevěrnost, žmu-
c ěn pro naši nepravost.“ Kr í ž  jě vy žnamnou od-
pově dí  na polož ěnou ota žku: Co jě c lově k? C lo-
vě k běž Boha jě nětvor a opus tě ny  Kristus na 
kr í ž i na m to sta lě pr ipomí na . Protož ě pr ěsně  
tí m sě stal, byl opus tě ny  Bohěm. Jěž í s  na kr í ž i 
jě nas í m žrcadlěm, na s, ktěr í  dodněs vyra bí mě 
kr í ž ě pro sěbě i pro druhě . I tyto na mi vyrobě-

ně  kr í ž ě vžal Bož í  služ ěbní k na sěbě! Žěmr ěl ža ně , aby žněs kodnil jějich nic ivou sí lu. Žlomil 
na mi vyroběně  kr í ž ě, tak jako pyrotěchnik žněs kodn ujě aktivní  vy bus ninu. Vž dy, když  sě usě-
da s  do kostělní  lavicě a dí va s  sě na kr í ž , bys mě l vidě t kr í ž ě, ktěrě  jsi vyrobil pro druhě , a 
sklonit hlavu k vyžna ní  hr í chu . A potom smí s  svoji hlavu požvědnout, protož ě i těbou vyrobě-
ně  kr í ž ě Jěž í s  žapojil do svě  obě ti. Otupil jě a žlomil jějich hroty, aby už  něohrož ovaly tvě  bliž -
ní  ani těbě.   

Kr í ž  vyda va  svě děctví  o tom, ž ě ně kaž dě  utrpění , ktěrě  prož í va mě, jě trěstěm ž něbě. Na svě -
tě  jě tolik něvinně ho a něspravědlivě ho utrpění , tolik bolěsti, ktěra  si pr í mo žaslouž í  nas i 
spoluu c ast a solidaritu, na s  soucit. Oněn kr í ž  nění  jěn Jěž í s u v kr í ž , jě to kr í ž  vs ěch běždu vod-
ně  žna silně ny ch, kr í ž  dě tí  utí kají cí ch ž domova pr ěd va lkou, kr í ž  umuc ěny ch 
v koncěntrac ní ch ta borěch, kr í ž  lidí  narožěny ch s postiž ění m, i tě ch, kdo o ně  pěc ují . Jě to kr í ž  
nas ich tě ž cě němocny ch, kr í ž  nas ich ostnu , ktěrě  si podobně  jako apos tol Pavěl něsěmě ž ivo-
těm. Jě to mu j i tvu j kr í ž . Ano, i tyto kr í ž ě obě tí  jsou vlož ěny do kr í ž ě Bož í ho Šyna. Jsou s ní m 
spojěny na ž ivot a na smrt. Škržě tyto kr í ž ě nějsmě Bohu vžda lěni, jak sě pr ědpokla dalo. Škr-
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žě nas ě kr í ž ě vlož ěně  na Kristu v kr í ž  jsmě Bohu blí ž ě, něž  si myslí mě. Pro Jěž í s u v kr í ž  jsmě 
Bohu blí žko. Když  hlědí mě na kr í ž , vižmě cělou tu množ inu něvinny ch a něspravědlivy ch kr í -
ž u , sklon mě pr ěd ní m soucitně  hlavu a potom ji s nadě jí  požvědně mě s vě domí m, ž ě i Bu h 
soucí tí . V Kristu na m to doka žal, v ně m jsou i tvojě kr í ž ě blí žkě  Bohu.   

To jě žpra va, nad ktěrou staroža konní  svě dci kladou otažní k, žda budě pr ijata, žda jí  budě 
uvě r ěno. Kdo uvě r í  nas í  žpra vě ?  Na jědně  straně  v kr í ž i vidí mě svě  dí lo, v tva r i Krista sě od-
ra ž í  obraž c lově ka - nětvora, hrožně  bytosti muc í cí  druhě . Na druhě  straně  v kr í ž i vidí mě  
i bolěst věs kěrě ho utrpění  kolěm na s, tva r  Krista dodněs žrcadlí  i tva r ě obě tí  na silí , katastrof, 
něs tě stí .  Něbojmě sě kr í ž ě a pohlědu na ně j. Ř í ka  sě, ž ě kr í ž ě sě bojí  c ěrt – a ma  proc . My sě 
kr í ž ě nělěkějmě – pohlěďmě do tva r ě sami sobě . Pr icha žějmě do kostěla pravidělně , pr icha -
žějmě dr í v, abychom mě li c as žtis it sě pr ěd kr í ž ěm. Něbojmě sě mí t žnamění  kr í ž ě na oc í ch i 
doma - na stě ně  pokojě, vě ktěrě m věc ěr usí na mě a ra no sě probouží mě. Pomu ž ě na m to pr i-
ně st nějc ěrstvě ji vyroběně  vlastní  kr í ž ě a něchat jě tu, dokud jě c as, dokud něnadě ly ví cě s ko-
dy. Pomu ž ě na m to žastavit sě pr ěd žnamění m kr í ž ě, vžpoměnout na vs ěchno něspravědlivě  
utrpění  a bolěst, soucitně  sě žtis it. Pr í padně  sami ně st trpě livě  svě  kr í ž ě.  

Pas ijní  ěvangělium vrcholí  ža vě rěc nou pointou. Nětvor němusí  žu stat nětvorěm. Odvaha  
a la ska jědně  bytosti mu ž ě vs ě žmě nit. Tak to žna mě i ž poha dky o Panně  a nětvorovi. Kristus 
jě těn, kdo k na m v tomto pr í bě hu pr icha ží  jako ona dí vka, ktěra  sě obě tujě ža svě ho otcě  
a svoji rodinu. Pr icha ží  sě nětvorovi oděvždat, aby žachra nila svě  pr í bužně . Tak sě Pa n odě-
vždal i na m, a tí m na m vra til lidskou tva r  i du stojnost. Dí ky mu ža to. Aměn.  

Otče, jsme tu dnes spojeni kolem kříže tvého Syna, kolem bolesti i hříchu světa. Myslíme dnes na 
velký kříž nespravedlnosti, na bídu světa, vzdálenou, i tu, která se nás přímo dotýká. Myslíme na 
chudé, slabé, nemocné. Přinášíme je ke tvému kříži. Myslíme především na vlastní kříže nepra-
vosti, které vyrábíme ve svých dílnách nevíry a bezbožnosti. Tyto kříže sami před tebou složit 
neumíme. Prosíme, sejmi je z nás. Daruj nám svobodu tvého Ducha, ve které budeme schopni 
lámat kříže zbytečné bolesti a s tvou pomocí nevyrábět vlastní. Amen. 

 

Rozhovor s paní Ludmilou Farnou  

 Paní  Ludmila Farna  pracujě již  r adu lět 
v bludovickě m sboru jako u c ětní  Hr bitovní  
spra vy (HŠ): nějprvě po boku pana Karola Cy-
ž ě, od roku 2016 sě jějí m spolupracovní kěm 
stal by valy  sborovy  kura tor Řudolf Volny . Ně-
da vno oslavila vy žnamně  ž ivotní  jubilěum. Pa-
ní  Farně  jsmě polož ili ně kolik ota žěk.  

1. Víme o Vás, že jste pracovala jako ku-
chařka, později vedoucí ve školní jídelně 
na Základní škole v Těrlicku. Není to poně-
kud zvláštní skok – od živých k mrtvým aneb z jídelny na hřbitov? Jak jste se k této čin-
nosti ve HS dostala? 

Ve školní jídelně jsem pracovala 35 let, ráda vzpomínám, byli jsme výborný kolektiv nejen v ku-
chyni, ale i s vedením školy a učitelským kolektivem, s uklízečkami. Z dětí, které byly v době, kdy 
jsem v jídelně nastoupila, prvňáčci, jsou dnes babičky a dědové. V roce 2007 oslovil tehdejší ku-
rátor sboru Rudolf Volný pana Cyže a mě, zda bychom nepřevzali HS. Oba jsme byli v důchodu, 
tak proč ne? Začátky byly náročné, bylo třeba se seznámit hlavně se Zákonem o pohřebnictví, 
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jehož platnost byla od roku 2001, zavést nějaký 
systém evidence tak, aby byla v souladu s tímto 
Zákonem, co všechno musí obsahovat Hřbitovní 
řád, jak vést evidenci a účetnictví, jak má vypa-
dat Smlouva o nájmu hrobového místa, sepsat e 
všemi nájemci nové Smlouvy o nájmu (ještě dnes 
se najdou lidé, kteří tento Zákon ignorují a 
Smlouvu nemají dosud sepsanou). Informace 
jsme získávali, jak se dalo, třeba na HS okolních 
obcí, na internetu, ale také návštěvami různých 
hřbitovů.  

2. Povězte našim čtenářům, jaká je náplň 
Vaší práce. Změnil se za posledních pět let 

její styl? (Fyzický zápis do hřbitovních knih, počítačová forma) 

Moje práce spočívá ve vedení evidence hrobových míst, tj. kdo je nájemce, jména a data zemře-
lých, způsob uložení do hrobu (rakev, urna). Také musím sledovat dobu nájmu a před jeho skon-
čením upozornit nájemce na tuto skutečnost. To je někdy velmi složité, protože nájmy hrobo-
vých míst se platí na dlouhou dobu až 20 let, nájemce se přestěhuje, nenahlásí novou adresu, po-
tom se nám dopisy vracejí a nastává pátrání. V tom mi velmi pomáhá Rudek Volný, zná hodně 
sborovníků i jejich rodinné vazby, takže naše pátrání má většinou úspěch. Stává se, že se na HS 
obrátí lidé s požadavkem najít hroby jejich předků. Jsou to lidé nejen z našeho okolí. Vyřizovali 
jsme takový požadavek třeba až z Austrálie nebo ze Slovenska. Ne vždy se to podaří, protože dří-
vější evidence ve hřbitovních knihách, které jsme převzali od bývalého provozovatele hřbitovů 
Technických služeb Havířov, byla často neúplná. I dnes narazíme na případ, že někdo uloží do 
hrobu urnu, aniž by o tom HS informoval. Při pohřbu do země se to už naštěstí nestává, v minu-
losti byly i takové případy. V Zákonu 256/2001Sb. je to kvalifikováno dokonce jako trestný čin. V 
roce 2016 byl zakoupen počítačový program. Nejvíce času zabral přepis dat ze hřbitovních knih 
do programu v PC. V tom mi velmi významně pomohla pastorová Pavlína Volná. I tak to bylo ně-
kolik měsíců práce. Také se bylo třeba naučit s tímto programem pracovat. Bylo to náročné, ale 
dnes mi program práci urychluje a zjednodušuje. Pro jistotu vedu evidenci stále i v písemné for-
mě. 

3. Pracujete s novým správcem HS panem Rudolfem Volným. Jak jste si rozdělili pra-
covní role, co řešíte za problémy? 

Spolupráce s Rudkem Volným je vynikající. Myslím, že se vzájemně doplňujeme, pokud se občas 
vyskytne nějaký problém, většinou ho řešíme 
společně. Na Rudka se mohu vždy s důvěrou ob-
rátit, a to nejen s pracovními problémy, ale ně-
kdy i s osobními. Umí poradit i povzbudit.  

4. Pracovní záležitosti teď nechme stranou. 
Prozraďte našim sborovníkům, jak trávíte 
volný čas, jakým zájmům a koníčkům se vě-
nujete? 

V dřívějších letech jsem ve věnovala józe, ráda 
jsem jezdila na kole, v zimě na běžkách, ale 
hlavně se věnuji turistice. Nějaký čas jsem na-
vštěvovala Univerzitu volného času v Ostravě 
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Blahopřání 

Rok 1948 byl nejen rokem převratných politických změn, ale 

v tomto roce se také narodili dobří, milí a obětaví lidé. Jednou 

z nich je zcela určitě paní Ludmila Farná, která patří mezi věrné a 

obětavé členy našeho sboru a dlouhá léta navíc pracuje jako admi-

nistrativní pracovnice Hřbitovní správy. Rád bych touto cestou 

vyjádřil paní Ludmile Farné poděkování za její práci vykonávanou 

v našem sboru a zároveň chci popřát hodně sil, zdraví a Božího 

vedení do dalších let.  

- Rudolf Volný   

Spotřeba energií 2017 2016 2015 

Spotřeba 76 092 79 347  

Spotřeba el. Energie 28 922 28 512  

Nafta na topení 9 576 6 932  

CELKEM 114 590 114 971 111 806 

(obor psychologie), také jsem dálkově studovala 
střední školu. S přibývajícím věkem jsem zůstala 
věrná turistice, (jsem členka TJ Lavina v Těrlic-
ku), ráda si přečtu pěknou knihu, navštívím di-
vadlo nebo koncert. Začala jsem navštěvovat 
kurz trénování paměti, což se vždy hodí. 

5. Toto číslo Bludovického informátoru si 
naši sborovníci přečtou již ve Velikonoční 
neděli. Co byste jim popřála nejen 
k Velikonocům? 

Jako dítě jsem sbírala citáty a moudra slavných. 
Jedním z nich se řídím pořád. Je od Arthura  
Millera:  

Bože, dej mi klid, abych přijímal věci, které změnit nemohu,  
odvahu, abych měnil věci, které měnit mohu,  

a moudrost, abych je uměl od sebe odlišit.  

- Děkuji za rozhovor. Pavlína Volná 

Finanční zpráva sboru za rok 2017 

Náklady na běžný provoz 
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Spotřeba materiál 2017 2016 2015 

Drobný hmotný  

majetek  
(V roce 2017 částečně hraze-

no z dotace – Kč 10 000,-) 

17 317 4 790  

Režijní materiál 
(Květiny, drobný materiál na 

opravy, MALOVÁNÍ po rekon-

strukci) 

45 302 18 915  

Knihy, publikace 31 713 24 841  

CELKEM 94 332 48 546 31 926 

Spotřeba služeb 2017 2016 2015 

Ostatní služby 92 299 126 322  

Ubytování tábor 49 250 45 000 41 840 

Účetnictví 2017 9 317 22 500  

Ostatní služby 10 520 44 162  

Pojištění majetku + 

daň z nemovitosti 

23 212 14 660  

Mzdové náklady 37 000 30 345 33 876 

Cestovné 31 958 25 503 22 505 

Spotřeba služeb 2017 2016 2015 

Opravy majetku  251 240 159 161  

Elektroinstalace fary 23 604   

Výměna dveří 73 986   

Oprava fasády  

Životice 

65 964 147 614  

Oprava rozvodu vody 31 147   

Údržba kotlů  

a spalinových cest 

10 362   

Oprava bytu 38 525   

Ostatní náklady 7 652 11 553 21 048 
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Odvod do ústředí 2017 2016 2015 

Odvod celkem 305 660 366 620 278 460 

Odvod do PF 32 600 39 000  

Odvod do MF 5 000 6 000  

Odvod do ŠF 3 300 4 000  

Odvod do MzdF 258 000 260 600  

Odvod na účetní 

služby 

 22 500  

Odvod seniorát 6 760 34 520  

Hlavní činnost 2017 2016 2015 

Církevní úkony 64 500 85 950 79 950 

Provozní dotace 10 000 105 000 10 000 

Příspěvek tábor NŠ 53 850 43 000 44 400 

Dary na sbor 132 900 256 289 228 235 

Dary na kapli  

Životice 

18 925 3 000  

Dary hřbitovní  

správa 

2 000   

CELKEM 282 175   

Zdaňovaná část 2017 2016 2015 

Pronájem bytů 110 000 126 000 96 000 

Pronájem prostor 59 600 33 412 57 050 

HV hřbitovní správy 112 150 - 34 036  

CELKEM 281 750   

Náklady na běžný provoz 
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Głaskanie duszy w wierszach ks. 

Jana Wacławka i poety Henryka 

Jasiczka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radość 
Tam gdžiě rados c  mys li 
wciąž  tylko o sobiě 
tam ona wyblědniě 
i žnajdžiě się w grobiě 
 
Tam gdžiě niě jěst cělěm 
lěcž się s rodkiěm staniě 
by innym niěs c  pomoc 
rados c  ž martwych wstaniě 
 
Cierpliwość 
Jěs li ciěrpliwos ci 
brak Ci odrobinę 
Pan Bo g pržěž ciěrpiěniě 
podajě drabinę 
 
Niěłatwo jěst po  niěj 
wspinac  się ku go ržě 
i ciěrpliwiě žnosic  
ciěrpiěn  wsžělkich buržě 
 
Lěcž Bo g wiě o tobiě 
choc  dotkniě Cię rana 
Ciěrpliwos c  - to us miěch 
cžěkania na Pana 

Zostań 
człowiekiem 
Kiědy ci gorycž 
s cis niě krtan , 
kiědy, ždrad-
žony, žosta-
niěsž sam, 
žostan  
cžłowiěkiěm! 
 
Gdy ž piasku 
wyjržą głowy 
strusiě, 
kržycžąc 
obłudniě: "I ty, 
Brutusiě!" 
žostan  
cžłowiěkiěm! 
 
Gdy ci pržyjaciěl naplujě w twarž, 
pržy twoich mys lach postawi straž , 
žostan  cžłowiěkiěm! 
 
Kiědy žostaniěsž strasžliwiě sam, 
a woko ł pržěmoc, fałsž i kłam, 
gdy łěž žabrakniě opuchłym powiěkom, 
žostan  cžłowiěkiěm! 
 
Bańki mydlane 
Mając latěk siěděm, 
ž kruchą słomką w ustach 
chciałěm ponad chmury 
piękně ban ki pusžcžac . 
 
A tě ban ki były 
cudně, kolorowě, 
žłoto-błyskotliwě 
i ls niąco-tęcžowě. 
 
Popłynęły w go rę 
hět...lěkko, lěciutko... 
i tak piękniě ls niły, 
chociaž  bardžo kro tko. 
 
I co ž  mi do sžcžęs cia 
wo wcžas było tržěba? 
Šłomki, trochę mydlin 
i kawałěk niěba... 
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Fara jako ze škatulky - 2. díl 

 Již  v minulě m c í slě BI jsmě va s informovali o tom, ž ě sě 

malova ní  farní ch prostor po pra ždninově  ělěktroinstalaci na 

podžim roku 2017 žhostil na jěmní k, oby vají cí  

farní  byt, Řaděk Řichtěr a prěsbytěr Řudolf 

Volny . Oba na tuto c innost nava žali i v tomto 

rocě a vymalovali dals í  mí stnosti: klubovnu, 

kuchyn , dě tsky  pokoj a pr ilěhlě  chodby. Ža jě-

jich obě tavou pra ci jim jmě něm cělě ho sboru 

dě kujěmě. Podě kova ní  rovně ž  na lěž í  ochot-

ny m ž ěna m, ktěrě  jměnovaně  prostory vyc is-

tily a uklidily L. Gvož ďova , J. Piěchova , M. Vol-

na  a P. Volna .  

U tě to pr í lěž itosti dos lo jěs tě  pr ěd vymalova ní m druhě ho vchodu k jěho rěkonstrukci. Bystr í  

a vní maví  sborovní ci si němohli něpovs imnout odpada vají cí  omí tky, což  bylo žpu soběno pr ě-

děvs í m dlouhodobou vlhkostí . Obě  stě ny byly žbavěny omí tky až  na cihlu. Na žěď byly na -

slědně  pr ipěvně ny sa drokartonově  děsky s otvory na vě tra ní  ždi. Touto opravou byly pu vod-

ní  něvžhlědně  ždi nějěn žkra s lěny, alě snad i r a dně  os ětr ěny. Na rěkonstrukci vchodu sě podí -

lěla firma Bronislava Ciompy.  

- Pavlína Volná 

Koncert pomoci 

 Š mys lěnkou poma hat liděm, ktěr í  sě 

v ž ivotě  ocitli v nouži, pr icha žějí  v poslědní ch 

lětěch ru žně  organižacě. Kona  sě mnoho chari-

tativní ch akcí , na ktěry ch vystupují  ru žní  in-

těrprěti, hu-

děbní  c i taněc -

ní  skupiny.   

V bludovickě m 

kostělě sě 

v uplynuly ch 6 

lětěch konala r ada koncěrtu  pomoci na ža chranu varhan. Dně 

9. br ěžna 2018 sě v nas ěm kostělě uskutěc nil běněfic ní  kon-

cěrt ža jiny m u c ělěm – pomoci dě těm ž Dě tskě ho domova 

v Haví r ově . V ěvangělickě m chra mu žažně ly pí sně  dě tí  

ž pě věckě ho sboru Bělcanto žě ŽUŠ  B. Martinu  a haví r ovsky ch 

skupin Šamostatně  Něprodějně , Něbě a Štr ěpy. V ra mci kon-

cěrtu sě rovně ž  vydraž ovaly vy tvarně  pra cě dě tí  žě ŽUŠ . Cěl-

Radek a Rudek 

v akci  
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kovy  vy tě ž ěk ž koncěrtu c inil okolo Kc  15 000. Tato financ ní  c a stka budě dlě slov r ěditělky 

DŠ použ ita na vybavění  dě tsky ch pokoju . Jěs tě  vě ts í m pr a ní m dě tí  jě vs ak navažovat vžtahy a 

pr a tělství  s lidmi „ža plotěm“. U žrodu mys lěnky pomoci dě těm ž dě tskě ho domova sta li žpě -

va k kapěly Štr ěpy Toma s  Lipina a  Mgr. Andrěj Lěhotsky , uc itěl kytary v ŽUŠ  B. Martinu  v Ha-

ví r ově  a žvukar  akcě, jimž  patr í  vělkě  podě kova ní , jako i vs ěm u c inkují cí m, ktěr í  vystupovali 

běž na roku na honora r  a v něposlědní  r adě  pastoru Vladislavu Volně mu ža běžplatně  poskyt-

nutí  chra mově ho prostoru. Kě ž  na s touha poma hat něopustí  ani v tomto rocě 2018. 

- Pavlína Volná 

Velikonoční přání pastora 

Milí  c lěnově  sboru,  

Vělikonocě na m žnovu pr ipomí nají , kdo jsmě. Jsmě vělikonoc ní  lidě , ktěr í  sě žrodili ž Kristovy 

la sky, jěž  vžala na sěbě hr í chy vs ěch lidí  i s jějich du slědky. Kristus žaněsl nas ě hr í chy na kr í ž . 

Tam ža na s žěmr ěl, alě pak vstal ž mrtvy ch, protož ě svou smrtí  smrt žrus il. Tak sě uka žalo, ž ě 

proti la scě jě i smrt běžmocna . Vělikonocě nějsou jěn dny radosti, alě i sí ly a nadě jě. Řoždě ltě 

sě s lidmi vě svě m okolí  o radost ž Boha a žkus ěnost ví ry.  

Drogiě Šiostry i Bracia, 

niěch nas wsžystkich napěłnia rados c  Wiělkanocna, rados c , kto rą pržynosi nam Jěžus Ukr-

žyž owany i Žmartwychwstały, kto ry chcě, aby Jěgo rados c  była w nas i aby rados c  Jěgo była 

w nas pěłna. Otwo ržmy się na tę Jěžusową, Bož ą rados c . Pržyjmijmy ją, ucžyn my ją nasžym 

wyžnaniěm wiary woběc s wiata. Niěch nasžě radosně wiělkanocně Allěluja wsžystkim 

obwiěsžcža: Jěžus ž yjě! Jěst Bo g i On Kocha nas. Niěch rados c , dar Jěžusa martwychwstałěgo, 

staniě się w kaž dym ž nas mocą duchową, požwalającą žwycięž ac  trudnos ci, niě žałamywac  

się, powstawac  ž upadko w, rožpocžynac  na nowo.  

 

Nasza przyszłość  

Džiěci - Bož y dar 

W Biblii cžytamy o obiětnicy Boga Abraha-

mowi, iž  rožmnož y potomstwo jěgo jako 

gwiaždy na niěbiě. Džis  wiěmy, ž ě Bo g w cu-

downy sposo b obiětnicy dotržymał i ro d Abra-

hama popržěž Ižaaka kontynuował džiěd-

žictwo pržodko w. 

Špołěcžěn stwa juž  od dawna us wiadamiały sobiě, iž  ž nowym pokolěniěm rodži się pr-

žysžłos c  jědnostki, rodžiny, narodu a takž ě kos cioła. W džisiějsžym cžasiě mož na žaob-

sěrwowac , žwłasžcža w wysoko rožwiniętych gospodarcžo krajach, spaděk děmograficžny. 

Co się ža tym kryjě? W pogoni ža dobrami matěrialnymi, natychmiastowym spěłniěniěm 



ž ądan , wymagan  i wygodnictwěm niěkto ržy 

ludžiě s wiadomiě wyržěkają się pržysžłos ci i 

to bardžo smutny fakt. 

Dlatěgo sžcžěgo lniě radujě nas, iž  w nasžym 

błędowickim žboržě džiěci, dorost, młodžiěž  

otacžaně są sžcžěgo lną opiěką i troską. Ž wiěl-

ką odpowiědžialnos cią pracujě tutaj kilka 

oso b, jak np. p. katěchětka Ewa Pawlas, pani 

pastorowa Pavlí na Volna , Šlavomí ra Klimsžo-

va  i inně. Tržěba docěnic , iž  w cžasiě pěłnym 

nowocžěsněj ělěktroniki i giěr podchodžą do 

džiěci innowacyjniě i žažnajamiają jě ž Bogiěm 

i jěgo džiałaniěm,  popržěž Jěgo Šyna miłos cią 

dla kaž děgo cžłowiěka. 

W Niědžiělę Palmową dnia 25. 3. br. džiěci 

pržědstawiły pržěd ołtaržěm program. Žłož yły 

się na niěgo wybraně bajki Ežopa i Krylova. 

Džiěci w rolach ro ž nych žwiěržąt pokažały 

oglądającym pržěro ž ně ludžkiě pržywary, wa-

dy i słabos ci. Chociaž  bajki tě są žnaně i niěraž 

jě słysžělis my, to w podaniu džiěci byly žno w 

pěłně morału i žmusžały do rěflěksji. 

Całos c  pržygotowała i wyc wicžyła p. pasto-

rowa Pavlí na Volna  ž pomocą grupy oso b, 

kto ržy žaběspiěcžyli pržědstawiěniě takž ě od 

strony těchnicžněj, ža co džiękujěmy słowami - 

Bo g žapłac . Ž ycžymy nasžěmu žborowi, by 

praca ž nasžymi džiěcmi i nadalěj prowadžona 

była ž taką miłos cią i polěcamy to Bogu Ojcu. 

- Halina Klimsza       

Bludovický informátor     •  11  •     Informator Błędowicki 



Křty 
Josef Mrkvan 

Alex Nováková, Jaroslav Novák a Veronika Moravcová 

Marie Kónyová, Milan Pulko a Marie Kónyová 

Elizabeth Pulková, Milan Pulko a Marie Kónyová 

Matěj Dworok, Dworokovi Martin a Lucie 

Olivia Vanda Bogumił, Bogumił Ireneusz i Patrycja Klaudia 

 

Svatby 
Jiří Fukala a Jana Motyková  

 

Jubilanté 

85 let 

Ing. Leon Świder, Havířov – Bludovice 

Unzeitigová Lidie, Havířov – Bludovice 

80 let 

Ing. Chodura Karol, Havířov – Bludovice 

75 let 

Ing. Dzik Karel, Havířov – Podlesí 

Zahrajová Hilda, Havířov – Bludovice 

Foldynová Hilda, Havířov – Bludovice 

Zielina Karel, Havířov – Bludovice 

70 let 

Kniežyková Jarka, Havířov – Bludovice 

Ludmila Farná, Těrlicko  

65 let 

Jasiok Karol, Havířov – Podlesí 

Kożusznik Vladislav, Havířov – Město 

Matuszková Anna, Havířov – Suchá 

60 let 

Pohludková Irena, Havířov – Město 

55 let 

Bystroň Josef, Havířov – Bludovice 

50 let 

Chmiel Marek, Havířov – Město 

 

 

Pohřby 
Naďa Chodurová, Havířov – Bludovice, 82 let 

Bronisława Folwarczna, Havířov – Životice, 90 let 

Miloslav Szostek, Bruzovice, 54 let 

Ing. Stanislav Jonszta, Havířov – Podlesí, 70 let 

Karol Bilan, Havířov – Bludovice, 94 let 

Ing. Danuta Kocurowa, Havířov – Bludovice, 72 let 

Hildegarda Recmanikowa, Havířov – Životice, 86 let 

Hildegarda Tyrliková, Havířov, 87 let 

Bludovický informátor - Čtvrtletník bludovického sboru Slezské církve evangelické a. v. 
Adresa redakce: Selská 12, 736 01 Havířov 

Redakce: Mgr. Pavlína Volná  
Sazba: Milan Maček 
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