
Pastor absolvoval klinicko-pastorální výcvik 

 Vzdě lá ní  jě cěloz ivotní  procěs. Č í m lě pě jě c lově k odborně  pr iprávěn, tí m ěfěktivně ji mů z ě vykoná vát 

svoů prá ci něbo slůz bů. Plátí  to v káz dě  profěsi, plátí  to i pro pástory. Vy s ě ůvěděně  vy roky běrů vá z ně , coz  mě  

pr imě lo k pr ihlá s ění  sě do pilotní ho projěktů Klinicko-pástorá lní ho vzdě lá vá ní  (dá lě jěn KPV).  

KPV má  v zá pádní  Evropě  dloůholětoů trádici. Ná ně ktěry ch spěciálizovány ch prácovis tí ch  

(nápr . psychiátrická  oddě lění , ármá dá, policiě) lzě prácovát poůzě po jěho ů spě s ně m ábsolvová ní . Podobně  

stándárdy bůdoů brzy v plátnosti i v Č ěskě  rěpůblicě.  

Vy cvik, ktěrě ho jsěm sě ů c ástnil, probí hál v Liptov-

skě m Trnovci (Slověnsko). Odborně  jěj zás tiťoválá  

Rádá pro klinicko-pástorá lní  vzdě lá vá ní  v Holándsků, 

zástoůpěná  dvě má trěně rkámi. Kůrz záhrnovál  

350 hodin s pr í moů děnní  vy ůkoů v rozsáhů 6 ty dnů . 

Zů c ástnilo sě ho 9 osob, ktěrě  můsěly mí t minimá lně  

tr í lětoů práxi v oborů pástorác ní  pě c ě. 

Nás i skůpinů tvor ili dvá ěvángělic tí  fárá r i (jědní m z nich jsěm byl já ) á jěděn kázátěl Čí rkvě brátrskě  z Brná. 

Slověns tí  zá stůpci mě li vě svy ch r ádá ch rovně z  dvě  ěvángělickě  fárá r ky, dvá kázátělě Čí rkvě ádvěntistů  sěd-

mě ho dně, jědnů kátěchětků z Brátrskě  jědnoty báptistů  á jědnoho vychovátělě prácůjí cí ho v rěsociálizác ní m  

zár í zění  pro by válě  ůz ivátělě drog.   

Ják vypádál modělovy  vy cvikovy  děn? Po sní dáni sě konálá ránní  poboz nost. Ná slědoválá 45 minůtová   

otěvr ěná  diskůsě vě skůpině  zá pr í tomnosti oboů trěně rěk, ktěrě  ná slědně  vyhodnocovály komůnikác ní   

dovědnosti á koměntovály skůpinovoů dynámiků. Dáls í  c á st dopolěd-

ní ho prográmů bylá vě nová ná těorii z oblásti klinickě  psychologiě. 

Pr ěd obě děm jsmě vyslěchli obrázovy  á zvůkovy  zá znám ká zá ní   

ně ktěrě ho z ů c ástní ků  kůrzů á kriticky sě k ně mů vyjádr ováli. 

V odpolědní  c á sti prězěntovál vz dy jěděn z pr í tomny ch áktůá lní  pro-

blě m zě svě  pástorác ní  práxě. Ná slědoválá diskůsě s modělovy mi  

pr í klády moz ně ho r ěs ění . Odpolědní  těorětickoů c á st z psychologiě 

dopln ovály biográfiě ví ry jědnotlivy ch ů c ástní ků , k nimz  sě ná slědně  

vyjádr ováli ostátní  c lěnově  kůrzů. V drůhě  c á sti vzdě lá vá ní  byly  

zár ázová ny prězěntácě oblí běny ch těologů , vc ětně  zdů vodně ní  jějich 

volby á pr í nosů pr í slůs ně  těologiě pro osobní  sitůáci á slůz bů.  

Č ás pr ěd věc ěr í  byl vě nová n krěslění . Pro mě  osobně  to bylá nějvě ts í  

„tryzná“. Vy tvárnoů vy chovů jsěm němě l rá d ůz  ná zá kládní  s kolě  

á nikdy jsěm si něpomyslěl, z ě bůdů mí chát těmpěrově  bárvy á náná -

s ět jě ná vy krěs, áby sě ná slědně  cělá  skůpiná, vc ětně  odborně ho  

vědění , vě noválá rozborů – v mě m pr í pádě  „něůmě lěcky ch“ – vy tvorů . 
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Kůrz doprová zělá pr í sná  právidlá, k nimz  pátr il nápr í klád zá káz poůz í vá ní  mobilní ch tělěfonů  v prů bě hů cělě -

ho dně, nůtnost sětrvát něpr ěrůs ováně  sě skůpinoů cěloů dobů vy cviků c i záchová vá ní  „zpově dní ho tájěmství “ 

vs ěch diskůtovány ch tě mát.  

Tí mto bych chtě l vyjá dr it podě ková ní  orgánizá torů m, pr ěděvs í m Rádě  pro KPV ná Slověnsků, v c ělě  

s doc. A. Másárikěm, zá finánc ní  krytí  vy loh, ktěrě  pro jědnoho c lěná c inily pr ibliz ně  50 tis. Kc . Dě kůji rovně z  

svy m novy m pr á tělů m zá vytvor ění  podně tně ho prostr ědí  á nězápoměnůtělně  átmosfě ry. V něposlědní  r ádě  

dě kůji i vá m, c lěnů m sborů, zá shoví vávost v době  mě  něpr í tomnosti. 

Nás ě trěně rky ná s ůpozorn ovály ná to, z ě procěs  

vzdě lá vá ní  jě vělmi pozvolny  á zdloůhávy . Proto sě  

nědomní vá m, z ě vá s ně ják oslní m nově  nábyty mi vě do-

mostmi něbo těchnikámi. Ovs ěm jěstli si pr ěci jěn 

vs imnětě, z ě sě mi ně ktěrě  pástorác ní  zá lěz itosti dár í  

lě pě prězěntovát něbo r ěs it, pák sě snád pr ěci jěn  

podár ilo pr ědát ně jákě  kompětěncě i mně , návzdory 

lidově  moůdrosti, ktěrá  jě skěptická , co do ůc ění   

novy m koůsků m, zvlá s tě  jědná -li sě o pějská v lětěch.  

 

Čtení na pokračování - 4. část 

 Zpovědní náčiní 

 V nás ěm sborů jsoů pro vyslůhová ní  Věc ěr ě Pá ně  poůz í vá ny dvě  sády zpově dní ch ná c iní . Pr i bohoslůz -

bá ch bě hěm roků jě poůz í vá no tzv. nově , niják zájí mávě  áni cěnně , to drůhě  – historickě  á cěnně  jě poůz ito 

poůzě pr i svá tcí ch á slávnostěch jáko jě Děn poká ní , Vělky  pá těk á Konfirmácě. K tě to sádě  pátr í  tákě  kr ěstní  

tálí r . Moz ná  jstě sě ně kdy pr i pohlědů ná toto historickě  ná c iní  zámyslěli, jáká  jě jěho historiě, ják jě stárě , kdě 

bylo zákoůpěno. 

Kálich má  svoů sámostátnoů historii. Byl sborů dárová n v rocě 1783. Ná spodní  stráně  kálichů jě vyryt ná pis: 

Dono dedit Maximmiliana verwittibte und gebohrne Marklowskÿn Freÿin von Pernstein 1783, známěná  to, z ě jěj 

vě noválá dárěm Máximiliáná, vdová, rozěná  Márklovská  z Pěrns tějná roků 1783. Jdě s vělkoů právdě podob-

ností  o mátků Kárlá Márklovskě ho z Pěns tějná. Márklovs tí  z Pěrns tějná jsoů rodová  odnoz  Pěrns tějnů , ktěr í  od 

roků 1528 pů sobili ná Tě s í nsků (Ján z Pěrns tějná jáko ádministrá tor kní z ětě Vá clává), od tě to doby vlástnili á 

drz ěli Márklovicě sě zá mkěm (á dáls í  vsi) á oznác ůjí  sě odtůd jáko Márklovs tí  z Pěrns tějná. 

O tom, ják á kdy bylo por í zěno ostátní  zpově dní  ná c iní  á kr ěstní  miská, hovor í  zá pisy z Knihy protokolů  z lět 

1888 – 1904. 

12. 3. 1893 – „Horní ci sloz ili 10 zloty ch á 41 krějcárů  s tí m zá mě rěm, áby mlá děnci k tě to sůmě  dobrovolně  

dáry dá váli, áby v bůdoůcnů novy  dz bá n kě zpově di sě mohlo koůpit. Pr ijáto s podě ková ní m á má  to by t 

v kostělě ohlá s ěno.“ 

23. 4. 1893 – „Mlá děnci á dě vc átá vě sborů májí  by t z kázátělny vyzvá ni, áby mězi sěboů dobrovolnoů sbí rků 

sloz ili ná zákoůpění  str í brny ch dz bá nků  pro zpově di. V káz dě  obci májí  mězi sěboů mlá děnci á dě vc átá tákově  

osoby vybrát, ů ktěry ch tyto pění zě sloz it mohoů, ostátní  mů z oů pění zě sloz it ná ktěrě mkoliv zásědá ní  prěsby-

těrstvá.“  

6. 8. 1893 – „Z pěně z sloz ěny ch pr ěs sborovoů mlá děz  májí  sě str í brně  ná c iní  sborově  koůpit, á to tr i str í brně  

dz bá nky ná 2 litry, str í brnoů „cibornii“ ná 500 hostií , str í brnoů misků pro kr ty /30 cm/ á str í brně  ví c ko ná 

kálich. Poně vádz  tyto vě ci nějlěvně ji ů Rěiněckě v Hámbůrků obdrz ět jě moz ně , proto schvá lilo prěsbytěrstvo 

jě tám nákoůpit, zá rověn  sě má  jěmů nápsát, zdá by pr i jědnorá zově m plácění  něsní z il procěntá.“ 
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Pojměm ví c ko ná kálich právdě podobně  bylo mys lěno tálí r ěk, ktěry  poůz í vá mě pro podá vá ní  hostií , jě vě stěj-

ně m děkorů jáko ostátní  ná c iní  á ná historicky  kálich svoů vělikosti pásůjě. Dz bá nky ná ví no sě do dněs ní  doby 

záchovály dvá. 

Bohůz ěl sě v zá pisě něůvá dí  cělková  cěná áni způ sob, ják s obchodní kěm v Hámbůrků nás i pr ědkově  komůni-

kováli, ják probě hlá plátbá á dovoz zboz í  k ná m. 

(V knize protokolů našel a přeložil Rudolf Volný, historii kalichu a jeho dárce osvětlila PhDr. Irena Hajzlerová). 

  

Rozhovor s Vladislavem Volným 

 Vladislav Volný, emeritní biskup SCEAV, oslavil 4. března 2019  

významné životní jubileum. Pastoru stonavského sboru jsme položili  

několik otázek.  

1. Vaše životní cesta slezskou církví byla velmi rozmanitá. Můžete 

našim čtenářům připomenout jednotlivé mezníky Vaší služby?  

Dně 1. srpná 1971 jsěm byl ordinová n ná ěvángělickě ho fárá r ě  

v Komorní  Lhotcě, bylá to první  ordinácě po 10 lětěch, kdy byl ordino-

vá n fárá r  Járosláv Kálětá. Nástoůpil jsěm jáko viká r  do sborů v Orlově , 

my m vědoůcí m byl sěnior Josěf Firlá, po c tyr ěch lětěch jsěm sě stál  

ádministrá torěm á pák jsěm byl 

zvolěn pástorěm. V Orlově  jsěm 

zác ál shromáz ďovát mlá děz   

á záloz il pě věckě  sdrůz ění , tí m 

jsěm si pr ivodil nápě tí  stá tní ch ů r ádů . Rok po instáláci ná pástorá  

v Orlově  jsěm byl cí rkěvní  rádoů v rocě 1979 pr ěloz ěn do sborů v Blů-

dovicí ch, kdě kvů li konfliktů pr i volbě  pástorá můsěli obá pástor i zě 

sborů odějí t. Pomocny m viká r ěm sě stál Vilě m Szláůěr. Sbor byl rozdě -

lěn ná dvě  zněpr á tělěně  c á sti, bylá to námá hává  prá cě sbor sjědnotit, 

konsolidovát. Znovů jsěm záloz il mlá děz , zě ktěrě  vys li c tyr i dněs áktiv-

ní  pástor i nás í  cí rkvě. Bůdovál jsěm pr á tělskě  mězilidskě  vztáhy, návs tě vovál němocně  á stárs í  á z Boz í  milosti 

sě mi podár ilo vybůdovát krěátivní  spolěc ěnství . Oprávili jsmě kostěl á vybůdováli pr í stávbů fáry. Jsěm vdě c -

ny  zá krá sně  pr á tělskě  vztáhy, ktěrě  trvájí  do soůc ásnosti. Č ás ůbí há , z my ch konfirmándů  jsoů dněs rodic ě 

dospí vájí cí ch dě tí  á já  si jich vělicě vá z í m á dě kůji zá ně  Pá nů Bohů. 

2. V čele SCEAV jako biskup jste stál dvanáct let. Čím Vás tato funkce obohatila a co Vám vzala? 

Po politicky ch změ ná ch v rocě 1989 jsěm byl 

zvolěn biskůpěm SČEAV. Nástálo pro mě  vělicě 

sloz itě  á vyc ěrpá vájí cí  období . Čí rkěv sě dě lilá, 

bylo nůtně  r ěs it soůdní  spory. To vs ě mě  stá lo 

hodně  sil á zdráví . Vzniklá sámostátná  Lůtěrská  

ěvángělická  cí rkěv á.v. Můsěl jsěm hodně  cěsto-

vát po cělě  Evropě  i USA á rěprězěntovát cí rkěv. 

Návázováli jsmě kontákty á pártněrskě  vztáhy  

s cí rkvěmi v Evropě . V Ně měcků sě Sámostátnoů 

lůtěrskoů cí rkví  á s Lůtěrskoů cí rkví   

v Bráůnschwěigů, v USA s Lůtěrskoů cí rkví  v Pěnsylvá nii. Sě svy mi spolůprácovní ky jsmě vytvor ili novoů kon-

cěpci cí rkvě vě svobodně  spolěc nosti. Pr ěstávboů á pr í stávboů kě stá vájí cí  bůdově  jsmě vybůdováli dů stojně  
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sí dlo cí rkvě v Č ěskě m Tě s í ně , Ná Nivá ch. V tě  době  vznikly dvá nově  sbory v Něborěch á Pí sků. Snáz il jsěm sě 

bůdovát pr á tělskě  vztáhy mězi vs ěmi c lěny cí rkvě, ktěr í  mě li ně kdy odlis ně  postojě á ná zory. V ů r ádů biskůpá 

jsěm pů sobil cělkěm 15 lět (do koncě roků 2007).  

3. Po odchodu z funkce biskupa sloužíte jako pastor ve sboru 

ve Stonavě, kde jste doposud. Čím se odlišuje práce v tomto 

sboru od míst, kde jste dříve působil jako pastor, tj. v Orlové, 

Bludovicích? 

Od 1. lědná 2008 jsěm ádministrá torěm sborů vě Stonávě , jě to 

spolěc ně  sě sborěm v Bohůmí ně  nějměns í  sbor v cí rkvi. Má  kolěm 

100 c lěnů  vs ěch gěněrácí . Sbor jě cháráktěristicky  svy m mály m 

poc těm, jsmě jědná rodiná. Ná bohoslůz by pr ichá zí  od 17 do 25 

osob, álě mí vá mě i ů c ást pr ěs 50 něbo 70 osob. Zvěmě hosty,  

voká lní  á hůděbní  skůpiny, pě věckě  sbory. Pr ěd my m pr í choděm 

do sborů sě ví cě něz  20 lět někonálá konfirmácě. V poslědní ch 

lětěch jsmě mě li 4 konfirmándky á pák dvá roky po sobě  jědnoho konfirmándá á tákě  lětos má mě jědnoho 

konfirmándá. Ná polskě  s kolě má mě Klůb dobrě  nádě jě sě stoprocěntní  ů c ástí  vs ěch z á ků  s koly. Má mě dobrě  

ěkůměnickě  vztáhy s kátolickoů fárností  á vy borně  vztáhy s vědění m obcě, ktěrě  hrádí  vs ěchny invěstic ní  ná -

klády sborů. Vě stonávskě  spolěc nosti jsmě tám pro lidí , spolůprácůjěmě sě spolěc ěnsky mi orgánizácěmi  

á s kolámi. Hlávní  rozdí l prá cě vě Stonávě  vě srovná ní   

s Orlovoů á Blůdovicěmi jě v tom, z ě to jsoů mě stá, my z ijěmě  

á sloůz í mě v kompáktní  po vs ěch strá nká ch prospěrůjí cí  obci. 

4. Pracovně jste velmi vytížený člověk, jak ale trávíte svůj 

volný čas? 

S mánz ělkoů má mě dvě  vnůc ky á tr i vnůky. Má mě vělkoů rá-

dost z rodiny dcěry i syná, jsmě moc vdě c ni Pá nů Bohů zá ně , 

z ijí  vě s ťástny ch vztází ch. Rá di s nimi trá ví mě c ás. Má mě tákě  

hodně  pr á těl, s ktěry mi sě rá di sětká vá mě á obc ás tákě  s nimi 

jězdí mě ná vy lěty něbo krá tkě  pobyty. 

5. Před nedávnem jste oslavil životní jubileum – 70 let, a to je čas myslet na skutečný odpočinek. Jaké 

jsou Vaše plány do budoucna? 

Kě konci tohoto roků bych chtě l ůkonc it svoů áktivní  slůz bů vě Stonávě , ná tůto změ nů sě jiz  s prěsbytěrstvěm 

á brátrěm biskůpěm pr iprávůjěmě. Vs ě dáls í  bůdě zá visět od zdráví  á důs ěvní  pohody.  

- Děkuji za rozhovor, Pavlína Volná 
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Bóg odrzucił ten kamień 
Ernest Bryll 

 
 

Bóg odrzucił ten kamień jakby nic nie ważył 
I wstał tak lekko z grobu, 

że na twarzach straży 
Nie było widać lęku i zdumienia 

Może nie zobaczyli nawet, 
że się świat odmienia 

 

 

Bóg zmartwychwstał, 
odwalił groby naszych domów 

Gdzie tak już dobrze we śnie dusznym było 
I nie przepuścił tej nocy nikomu 

Spod ciepłych pierzyn wywlekał nas siłą 
 

Bóg zmartwychwstał, 
odwalił groby naszych domów 

Byśmy stanęli. Na światło spojrzeli 
Byśmy wołaniem wielkim odetchnęli  



Dzień za dniem…  

  „Spuść na Pana drogę swoją, ufaj w nim,  

a On wszystko uczyni.“  

Niědáwno w nászym zborzě odbyło się zěbrániě zbo-

rowě i przěbiěgły wybory nowěgo prězbitěrstwá.  

Zákon czyłá się cztěrolětniá káděncjá, podczás kto rěj prá-

cowáłěm jáko kůrátor. Z těj okázji podziělę sią  

z Wámi kilkomá wspomniěniámi.  

Obáj z z oną pochodzimy z trádycyjnych rodzin ěwángě-

lickich i przěz cáłě z yciě związáni jěstěs my  

z błędowickim zborěm. Tůtáj zostális my ochrzczěni, 

konfirmowáni, rěligii ůczył nás o wczěsny biskůp  

s p. Włádysłáw Kiědron , tů wzięlis my s lůb, tů nászě dziě-

ci ůczyły się znác  Páná Bogá. 

Ták sámo ják mo j ojciěc s p. Lůdwik Klimszá, ták i mo j těs c  s p. Ján Niěrostěk byli dłůgolětnimi prězbitěrámi 

nászěgo zborů. Przěd ponád cztěrdziěstů láty włás niě Ján Niěrostěk záproponowáł mi, bym kándydowáł jáko 

zástępcá prězbitěrá zá Z ywocicě w błędowickim zborzě. Miáłěm ták moz liwos c  záznájomic  się z prácą prězbi-

těrstwá ná czělě z o wczěsnym kůrátorěm s p. Adolfěm Jůrczkiěm. W tym okrěsiě pástorěm był  

s p. Károl Krzywon . Kiědy dzis  spoglądám ná nászych zborowniko w jěst nás coráz mniěj, kto rzy pámiętáją 

támtě czásy, támtych lůdzi. W nászym zborzě prácowáli potěm, ják się to okrěs lá „na niwie Pańskiej“ tácy  

pástorowiě ják Stánisłáw Pięták, Bohdán Táská, Kázimiěrz Sůcháněk i nájdłůz ěj po z niějszy biskůp Vládisláv 

Volny , kto ry prácowáł z prězbitěrstwěm ná czělě s p. Jo zěfěm Kołorzěm. Čhociáz  były to látá tzw. normálizácji, 

to z yciě zborowě pod przěwodnictwěm owych lůdzi niě ůpádáło, lěcz odrádzáło się stálě ná nowo.  

Dzis  po 30-tů látách wolnos ci stálě widoczně są těgo ěfěkty. 

Lůdziě odchodzą, przychodzą nowi, táká jěst kolěj rzěczy. Wáz ně,  

by s wiádomos c  těgo, co nájwáz niějszě - Boz á oběcnos c  ják w z yciů 

zborů, ták i káz děgo z nás, byłá kontynůowáná. By, ják nási ojcowiě,  

i ojcowiě ich ojco w, przěkázywác  wiárę w Páná Bogá nászěgo i nászym 

dziěciom. Čiěszy fákt, z ě w nászym zborzě wyrástá nowá gěněrácjá, 

szko łká niědziělná, konfirmándzi, dorost to nási nástępcy.  

Dziękůjmy zá to Bogů. 

Przěto chcę nowěmů prězbitěrstwů ná czělě z Růdolfěm Volny m 

z yczyc  w ich prácy i słůz biě wiělě Boz ěgo błogosłáwiěn stwá, mądros ci 

i roztropnych děcyzji, rádos ci i ciěrpliwos ci w pěłniěniů zádán   

i niěůstánněj wzájěmněj miłos ci. 

I já chcę podziękowác  Bogů Ojců zá jěgo oběcnos c  i prowádzěniě  

w moim z yciů, zá to iz  mogłěm prácowác  w tym zborzě. Kon cząc 

prágną wszystkim zborownikom ná czělě z pástorěm Vládislávěm  

Volny m złoz yc  z yczěniá z okázji S wiąt Wiělkiěj Nocy. 

Niechaj Jezus Chrystus odrodzi się w życiu każdego z nas.  

- emerytny kurator Karol Klimsza 
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Cesta do Svaté země 

 Kdyz  pr ijdě r ěc  ná tě má Svátá  zěmě , vě ts iná z ná s 

si vybáví  jědno jědině  mí sto: Izráěl, zěmi záslí běnoů, 

zmin ovánoů v Bibli á pováz ovánoů zá Boz í  dár.  

Svátá  zěmě  má  dů lěz ity  ná boz ěnsky  vy znám pro z idov-

ství , kr ěsťánství  á islá m. Pro kr ěsťány jě Izráěl zěmí  

pů sobění  Jěz í s ě Kristá, Boz í ho Syná. Zdě sě Jěz í s   

národil, ká zál, sloůz il liděm, byl ůkr iz ová n á vzkr í s ěn.  

Náchá zí  sě zdě r ádá sváty ch mí st, ktěrá  jsoů svě dky mnohá dů lěz ity ch ůdá lostí  

v z ivotě  Jěz í s ě. 

Bě hěm svě  děsětiděnní  cěsty jsěm návs tí vil mnoho tě chto sváty ch mí st á nyní  

jich pá r pr ědstáví m.  

1. Bětlě m – mí sto Jěz í s ová nározění  

2. Gálilějskě  jězěro, Tábghá, Káfárnáům –  

mí stá, kdě jěz í s  poby vál á ká zál, tákě  zí skál c tyr i 

zě svy ch ápos tolů  – S imoná Pětrá, Ondr ějě, Jáná 

á Jákůbá. Dos lo zdě tákě  k r ádě  jěho zá zráků : 

chů zě po vodě , ůtis ění  boůr ě á násycění  pě ti 

tisí ců  chlěby á rybámi  

3. R ěká Jordá n – mí sto zváně  Qásr ál-Jáhů d – 

jědná  sě áůtěntickě  mí sto, kdě Ján Kr titěl  

pokr til Jěz í s ě 

4. Golgotá á hrob Jěz í s ě v záhrádá ch 

5. Dněs ní  Golgotá – mí sto ůkr iz ová ní  Jěz í s ě, hrob Josěfá z Arimátiě – do tohoto 

hrobů byl Jěz í s  ůloz ěn po svě m sějmůtí  z kr í z ě 

 

Stá t Izráěl jě ů zěmí ,  

ktěrě  jě doslová nábito 

historicky mi á pr í rodní -

mi skvosty, jěz  stojí  zá 

zhlě dnůtí . Pr ipomí nájí  

historii ná dhěrně  zěmě  

od stárově ků áz  po  

moděrní  stá t Izráěl. 

Čěstá bylá ná roc ná ,  

káz dy  věc ěr jsěm si ná 

hotělově m pokoji pro-

hlí z ěl svě  sní mky á zno-

vů proz í vál to, co jsěm 

zá cěly  Boz í  děn záz il  

á vidě l. Vz dy jsěm sě 

tě s il ná dáls í  děn, ktěry  

mi pr iněsl dáls í  zá z itky 

á poznátky o z ivotě  ná-

s ěho Pá ná Jěz í s ě Kristá.  

- Josef Mrkvan 
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Betlém 

řeka Jordán 

hrob Josefa z Arimatie 

Kafarnaum 

dnešní Golgota 

socha apoštola Petra 



28. březen 2019 - Den učitelů - Ocenění města Havířova ve školské 

oblasti Mgr. Pavlíně Volné  

Oceňovaná kategorie: Pedagogický pracovník 

školy a školského zařízení; za nadstandardní 

pedagogickou činnost 

Pání  ůc itělká Mgr. Pávlí ná Volná  nástoůpilá 

ná Zá kládní  s kolů Gorkě ho v rocě 1994.  

Ihněd po ná stůpů sě zác lěnilá áktivně  do 

pědágogickě ho sborů s koly á dodněs jě jěho 

nědí lnoů soůc á stí . Vystůdováná  áprobácě 

pr ědmě tů  - jázyk c ěsky  á hůděbní  vy chová – 

jákoby pr ědůrc ily nějěnom jějí  pědágogic-

koů prá ci, álě zásá hlá tákě  mimor á dnoů  

á nádstándárdní  prá ci v mimos kolní   

c innosti s z á ky i dospě ly mi.   

Bě hěm svě ho dloůholětě ho pů sobění  ná nás í  s kolě záloz ilá z á kovsky  pě věcky  sbor, sě ktěry m sěcvic ilá něspo-

c ět pě věcky ch vystoůpění . Z á ci pod jějí  dirigěntskoů táktovkoů obohátili kůltůrní  prográmy s kolní ch i věr ěj-

ny ch ákcí  por á dány ch mě stěm Háví r ov. Do právidělně ho rěpěrtoá rů jějí ho sborů pátr í  vystoůpění  pro z á ky nás í  

s koly, pro pártněrskě  s koly á trádicí  sě tákě  stálo vystoůpění  pro spolůobc ány v Domově  sěniorů  Hělios,  

á to ů pr í lěz itosti vá noc ní ch něbo vělikonoc ní ch svá tků . Pání  ůc itělká káz doroc ně  pr iprávůjě kůltůrní  prográm 

ů pr í lěz itosti osláv Dně ůc itělů . 

Svoů c inorodost pr i prá ci s mlá děz í  proká zá-

lá tákě  tí m, kdyz  po ně koliká lětěch prá cě 

s pě věcky m sborěm záloz ilá drámáticky  

kroůz ěk. Zá cí l kroůz ků si stánovilá vě st svě  

z á ky kě kůltivováně mů mlůvěně mů projěvů 

á vzbůdit v nich zá jěm o drámátickoů  

tvorbů. Nácvic ilá rěcitác ní  pá smá i krá tkě  

drámátizácě, ktěrě  sě svy mi z á ky pr ědvědlá 

z á ků m s koly, álě potě s ilá háví r ovskě  sěniory 

i dě ti mátěr sky ch s kol. Č lěnově  oboů  

kroůz ků  věděny ch pání  ůc itělkoů Volnoů  

tákě  vystůpůjí  ná trádic ní ch cháritátivní ch 

ákcí ch s koly – Koncěrtěch pomoci  

i vy roc ní ch s kolní ch ákáděmií ch. 

Dí ky prácovitě mů postoji pání  ůc itělky sě dár í  ná nás í  s kolě ů spě s ně  rěálizovát s kolní  kolá rěcitác ní  soůtě z ě. 

Motivůjě z á ky k tomů, áby si zámilovály poězii.  

Pr í kláděm ůplátně ní  jějí ch orgánizác ní ch schopností  jě ů c ást pr i orgánizová ní  s kolní ch vy roc ní ch ákáděmií , pr i 

pr í právě  á rěálizáci právidělny ch Koncěrtů  pomoci, ktěry mi sě z á ci s koly pod vědění m svy ch ůc itělů  snáz í   

pomá hát potr ěbny m. Vlástní m pr í kláděm motivůjě z á ky svě  tr í dy á pomá há  ostátní m kolěgů m pědágogickě ho 

sborů zí skát dáls í  z á ky k áktivní  ů c ásti ná tě to cháritátivní  ákci. 

Dí ky citlivě mů, správědlivě mů á kládně mů pr í stůpů k z á ků m si zí skálá oblibů nějěn ů dě tí , álě i ů jějich rodic ů . 

Pání  ůc itělká sě vě s kolě áktivně  podí lí  ná tvorbě  pr í znivě  átmosfě ry spolůprá cě v ůc itělskě m sborů á svy mi 

kolěgy jě hodnocěná jáko pomá hájí cí  i plně  spolůprácůjí cí  kolěgyně . 
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- Pavla Keslerová, zástupce ředitele ZŠ Gorkého  



Křty 
Ondřej Sikora,  

Pavel a Veronika Sikorovi 

Nikol Szumilová,  
Štefan Szumilo a Radka Pavlíková 

Štěpánka Fukalová,  
Jiří a Jana Fukalovi   

Michael Ferko,  
Stanislav a Pavla Ferkovi  

Jakub Drugda,  
Lukáš a Veronika Drugdovi  

Ing. Aleš Kajzar 

 

Svatby 
Bendovi Ján a Darina, roz. Kanalošová 

Mezeovi David a Marcela, roz. Pinteyová 

Šebestovi Dušan a Zuzana Kateřina, roz. Tomášková 

Černí Pavel a Kateřina, roz. Dočekalová  

 

Jubilanté 
90 let 

 Seibertová Anna, Havířov-Město 

Wałachová Marta, Havířov-Podlesí 

Šipulová Hilda, Havířov-Město 

 85 let 

 Volná Marta, Havířov-Šumbark 

Chodurová Vanda, Havířov-Životice 

Jaworková Štěpánka, Havířov-Město 

 80 let 

 Gwóźdźová Vanda, Havířov-Životice 

Přečková Marie, Havířov-Datyně 

 75 let 

 Zvanovcová Eleonora, Havířov-Bludovice 

Michaliková Gertrudam, Havířov-Bludovice 

Mertová Věra, Havířov-Bludovice 

Zielinová Anna, Havířov-Bludovice 

Czyž Evžen, Havířov-Životice 

 70 let 

 Radecki Josef, Havířov-Bludovice 

Szturcová Marie, Havířov-Šumbark 

Balon Bohuslav, Havířov-Šumbark 

65 let 

 Staś Bronislav, Havířov-Bludovice 

Kubinčiak Stanislav, Havířov-Bludovice 

Frýdová Ilona, Havířov-Bludovice 

 60 let 

 Jaworková Lidie, Havířov-Město 

Piecha Jan, Havířov-Bludovice 

 55 let 

 Kołorz Otakar, Havířov-Datyně 

 50 let 

 Vaňková Eva, Havířov-Bludovice 

Stasiová Renáta, Havířov-Město 

Skotnica Jiří, Havířov-Životice 

 

Pohřby 
Marta Macurowa, roz. Stasiowa,  

72 let, Bludovice 

Marta Cimalová, roz. Kniezková,  

89 let, Šumbark 

Jarmila Hrabcová, roz. Bilanová,  

73 let, Prostřední Bludovice 

Bohuslava Kožuszniková, r. Kniezková,  

93 let, Podlesí 

Milan Štefánik,  

80 let, Šenov 

Hildegarda Farná, roz. Prymusová,  

72 let, Bludovice 

Wanda Klimoszkowa, roz. Himmerová,  

91 let, Stonava 

Jindřich Swaczyna,  

68 let, Prostřední Bludovice 

Vlasta Tvardková, roz. Chamradová,  

94 let, Dolní Datyně 

Rudolf Macura,  
88 let, Havířov  

Bludovický informátor - Čtvrtletník bludovického sboru Slezské církve evangelické a. v.  
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