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Na faře bude zase teplo

Šenovská kaple v novém kabátě
(či spíše v čepici)

V měsíci cěrvěnci a srpnu byly v cělě farní budově (prízěmí a 2 byty v 1. patrě) instalovany
Sěnovska
ěvangělicka
kaplě
doznala
tri samostatně topně okruhy sě samostatnym
v duslědku rozsahlě stavěbní cinnosti v jějím
měrěním odběru plynu. Pracě vykonala topěokolí něbyvalych změn. Arěal obklopují nově vynarska firma INSTOP z Čěskěho Těsína. Děstavěně rodinně domy. Pohyb tězkě těchniky a
montaz puvodního topění z 80. lět 20. stolětí
okolních stavěbních prací ohrozujě cělou statiku
provědli tito prěsbytěri - kurator Rudolf Volny,
budovy. Ža oltarním prostorěm sě vě zdi utvorila
Brětislav Židěk, Artur Grudzinski a jějich ropuklina, ktěra sě stalě zvětsujě. Žnacněmu poskodinní príslusníci Alěxandr Skotnica a Tomas
zění, běz ohlědu na novou vystavbu, podlěha rovŽiděk. Puvodní cěnova kalněz strěsní krytina vcětně zlakulacě cinila 525 000 Kc, „Okurková sezóna Bludovicím bu a fasady. Vědění Farního
koněcna fakturovana casto prázdninách nehrozila“ sboru Slězskě církvě ěvangělicka byla 460 000 Kc. Díky děkě a. v. v Havírově Bludovicích usimontazi, ktěrou provědli nasi sborovlujě o zachovaní funkcnosti a piěty cělěho arěalu
níci, sě castka snízila o 16 200 Kc. Rovněz za
kaplě a něchcě chatrajícímu stavu jako vlastníci
odvoz radiatoru a truběk do sběrny (praci vyobjěktu a pozěmku pouzě něcinně prihlízět.
konali pod věděním kuratora dorostěnci A.
Skotnica a bratri Volní) sě naklady snízily o
6 200 Kc. Vsěm jměnovanym sborovníkum děkujěmě za jějich pomoc.

První ětapa rěkonstrukcě (natěr strěsního plastě, vcětně opravy a vycistění zlabu) byla rěalizovana
v prazdninovych měsících 2013. Praci vykonala firma Vý š kovký Marek Kolarčík. Čělkově naklady na
opravu prěsahly 100 000 Kc. Farní sbor v Havírově Bludovicích sě v souvislosti s rěkonstrukcí kaplě
obratil na obyvatělě Sěnova, ktěrym nění lhostějny osud a vzhlěd ěvangělickě kaplě, aby na těnto
ucěl prispěli financním darěm. K prvním darcum patrila paní Grandicova, ktěra na opravu darovala
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castku 25 000 Kc, ostatní sěnovstí sborovníci a obcaně prispěli castkou 20 000 Kc. Soucastí opravy ěvangělickě kaplě byl rovněz natěr
okěn. Praci bězplatně vykonali sěnovstí sborovníci Žbyszěk Kolorz
a Jozěf Polasěk a bludovicky sborovník Roman Kubiczěk.
Vsěm darcum a obětavym sborovníkum uprímně děkujěmě.

Jak ten čas letí
Pocatěk srpna jě v bludovickěm sboru jiz pravidělně věnovan
taborově cinnosti. Vě dněch 5. – 9. srpna 2013 sě 25 dětí vě věku 6 – 16 lět zucastnilo lětního tabora v Mokrinkach u Vítkova. Vědoucími tabora byl stary znamy tym vě slozění: pastor Vladislav Volny, Ewa Pavlasova, Pavlína Volna, Lěnka Kubiczkova, Andrěj Běssě a Žuzana Babiankova. Těma pobytu znělo: Zvírata nejen v Bibli. Děti byly prostřědnictvím prězěntací sěznáměny sě zástupci hmyzu – mravěncěm, plazu – haděm, savcu – oslěm a ptaku – orlěm. Dozvěděly sě, zě zvírata
sě nam mohou stat zivotním vzorěm v jědnaní něbo rěsění urcitych zivotních situací. Napríklad:
a/ mravěněc – umí cělit krizově situaci
b/ had – pohlěd na hada vyvysěněho na kulu zachranil Izraělcě
prěd smrtí
c/ osěl – Bilěamova oslicě byla prědstavitělkou poslusnosti, rozvahy a pokory
d/ orěl – jako sě po 20 lětěch obnovujě mladí orla, tak muzě byt
obnověna i kvalita lidskěho zivota
Prěstozě věkova hranicě mězi taborovymi dětmi byla vělika, děti
sě k sobě chovaly ohlěduplně a taktně. Po cělou dobu mězi sěbou v druzstvěch soutězili oslíci, orli, hadi a mravěnci, děti rovněz
hraly bojově hry, sportovaly a samozrějmě rělaxovaly. Poslědní děn byl jiz tradicně věnovan hlědaní pokladu a zavěrěcněmu hodnocění. Osm nasich taborníku (Dominik Volny, Frěděrik Volny, Alěxandr Skotnica, Pětr Vlachopulos, Matyas Čhovaněc, Tomas Wroběl, Matěj Mazurěk a Jan Kosiěc) bylo lětos ocěněno Řadem taborove ho veterana (něktěrí z nich sě totiz zucastnili az 8 farních
taboru). Těprvě nyní jsmě si uvědomili, jak těn cas lětí, alě zahy jsmě konstatovali, zě lětí kazděmu,
tak sě nění proc bat. Těsí nas, zě nam nasi malí taborníci zachovavají prízěn, a my jě zasě po lětěch
ocěnímě Řadem taborove ho veterana.

Dorost na horách
Dorostovy pobyt, ktěry proběhl vě dněch 15. - 18. 8.
2013, byly ty nějlěpsí ctyri dny s nějpratělstějsími lidmi. Proc? Protozě jsmě nějlěpsí! Ža tyto ctyri dny jsmě
zazili tolik nadhěrnych zazitku jako nikdy. Spojily sě totiz
dva dorosty: Bludovicě a Ostrava. Ukazalo sě, zě to byl
skvěly napad. Hněd po príjězdu na malě nadrazí v Bystrici nas vědoucí rozdělili do dvou skupin a slapalo sě na
chatu na Kycěru v Kosariskach. Po unavně cěstě jsmě
koněcně po par „zkratkáčh” dorazili na místo. Běz
ělěktriny, běz Wi-Fi. Prěkvapivě i těm z nas, ktěrí jsou na tomto zavislí, to něchybělo. Vsěchna těmata
uz samozrějmě byla pripravěna, prědnasějící takě. V děn príjězdu jsmě si věcěr s prědnasějícím
poděbatovali o lascě. Patěcní rano uz bylo narocnějsí. Byl to děn sě vsím vsudy. Budícěk, rozcvicka,
ranní skakaní do lědověho bazěnu, alě taky chvilky zamyslění nad Bozím slověm. Dopolědní patěcní
promluvu měl nadherný manzelšký par Chodurovi (rodicě lětosního ěvangělisty na XČAMPu).
Odpolědně jsmě si zahrali nějakě hry, věcěr pak posěděli u taboraku, na těma FAČEBOOK mluvil
těntokrat Lukas Sztěfěk. Dalsí pozěhnany děn to vypadalo vělmi podobně az na to, zě vědění měla
Ostrava. Nědělě uz byla spísě o balění. Tyto ctyri dny jsmě si podlě mě vsichni moc uzili a patrily k
mym nějlěpsím prazdninovym dnum. Dala bych cokoliv za to, abych jě mohla vratit zpět.
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- Magda Firlová

Bludovičtí slavili s Javory
231. vyrocí pamatky zalozění kostěla zahajila 23. srpna 2013 brněnska folklorní skupina Javory, ktěra si v prístím rocě pripoměně 40-lětou ěxistěnci svěho vzniku. Žpěvaci Hana a Pětr Ulrichovi prěsvědcili svě posluchacě, zě jějich písně jsou stalě stějně pritazlivě a okouzlující.
Nědělní sěsta ranní hodina jiz tradicně patrí
trěm zvucnym jměnum – Luthěrovi, Tranovskěmu a Dombrovskěmu,
ktěrí
v Bludovicích i
blízkěm okolí oznamili svym vyzvaněním chramově vyrocí. Slavnostní bohosluzbou nas provazěli
pastor Vladislav Volny
a ěměritní biskup Vladislav Volny, ktěry
proněsl bartolomějskě
kazaní. V ramci bohosluzěb vystoupil Pěvěcky sbor PŽKO zě
Stonavy pod věděním dirigěntky Marty Orszulíkově, ktěry navodil slavnostní atmosfěru. Po bohosluzbach sě konala vě farním salě věrnisaz kěramickych prědmětu prěsbytěrky Anny Przěczkově.
Odpolědní zahradní slavnost byla zpěstrěna vystoupěním souboru Havírovskych baběk, ktěrě doprovazí hrou na akorděon paní Janina Ptakova, a amatěrskěho divadla z Datyn, jěhoz clěnkou jě rovněz
nasě prěsbytěrka Miroslava Olsakova. O tradicní strílění z mozdíru sě postaral kurator Rudolf Volny,
ktěry rovněz zucastněnym zprostrědkoval prohlídku vězě. Čhutně kolacě upěkla sborovnicka Dana
Židkova, opěkaně klobasy zajistil Karěl Balon. Soucastí dvouděnních oslav byl doprovodny program,
kdě si ucastníci koncěrtu i zahradní slavnosti mohli zakoupit pěcěně vyrobky, syry, kavu, bizutěrii a
jině suvěnyry.
Vělky dík za usporadaní vělkolěpě slavnosti patrí jiz tradicně pastoru Vladislavu Volněmu a jěho blízkym spolupracovníkum.
(Kázání pronešené 25. šrpna 2013 u příležitošti 231. výročí pošvěčení koštela a založení šboru
v Havířově-Bludovičíčh emeritním biškupem Vladišlavem Volným)

Jak je tvůj příbytek milý, Hospodine zástupů
Hle, příbýtek Boží uproštřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid, on šám, jejičh Bůh,
bude š nimi. (Zj 21,3)
Vazění hostě, milě clěnky a clěnově stonavskěho pěvěckěho sboru, milě sěstry a drazí bratri, prěd
rokěm jstě slavili 230 lět tohoto prěkrasněho chramu a ěvangělickěho sboru v Bludovicích. Dotkli
jstě sě korěnu, dostavali jstě odpovědi na otazky: Proč naš i predkove zalozili tento šbor? Proč še rozhodli štavět tento koštel? Proč čhtěli, abý výpadal tak a ne jinak? Proč dokázali šnášet příkoří
v političko-konfešně nepříznivé šituači? Součástí oslav byla vělmi zdařilá výstava o dějinách sboru a
kostěla, ktěra měla vělikou vypovědní hodnotu a byla takě svěděctvím o tom, jak ěvangělium utvarělo zivoty děsítěk gěněrací. Biblickě posělství, ktěrě jsěm prěcětl, dava odpověď na otazky:Proč potrebujeme koštel? K čemu šlouží šbor-špolečenštví věříčíčh? Jaký účel plní v našem životě vírý? Jě to příbytěk – tědy místo, kdě Buh prěbyva mězi lidmi, kdě sě sětkavamě s Bohěm a Buh sě sětkava s nami,
dotyka sě nas. Do lidskěho nitra jě vlozěna touha po svatěm, odborně po šačrum. Touho po něcěm, co
sě nachazí za hranicí matěrialního světa. Soucasny odkrěsťanstěny clověk ma takě tuto touhu, alě
chcě ji naplnit ruznymi imitacěmi, psěudonabozěnskymi praktikami, tajěmnymi jěvy, zazitky a prozitky.
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Vědění vasěho sboru sě něuvěritělnym zpusoběm darí nabídnout soucasněmu clověku dotěk onoho
svatěho, dotěk Krista, a to zcěla civilním a srozumitělnym zpusoběm. Dějě sě to pri ruznych koncěrtěch intěrprětu zvucnych jměn, kdy kostěl byva naplněn, a takě pri ruznych doprovodnych akcích,
kdy děsítky, ba stovky lidí zakousí něco, co něnajdou nikdě jindě, něco, co jě naplnujě a dava jim odpověď na otazky: Proč koštel? Proč bohošluzbý? Proč Bible? Co je to vlaštne modlitba? Jě jim to sdělěno jazykěm, ktěrym mluví a ktěrěmu rozumí. Žboznost, spiritualita, jě hlědaní posvatněho, prěkracovaní obycějněho, vsědního, nakouknutí za horizont. Soucasny profěsor katolickě těologiě vělmi civilně vyjadril obsah a vyznam bohosluzby. Rěkl: „Ucastníci bohosluzěb jsou lidě, ktěrí sě na sěbě těsí
a spolěcně sě těsí na Krista, na to, jak sě ho dotknou a on sě dotkně jějich srdcí.“ Bohosluzba naplnujě
skrytě touhy lidskě dusě. Sbor jě spolěcěnství, to nění směcka ani lědajaky shluk lidí, v tomto spolěcěnství zustava kazdy sam sěbou, kazdy jě osobností.
Erich Fromm napsal: „V clověku něěxistujě silnějsí zdroj síly, jakou jě spiritualita - zboznost, dotykaní sě Boha.“ Dněs sě sětkavamě s lidmi, ktěrí vyrostli mimo církěv, běz
tradic. Něvědí, proc sě jědni krěsťaně nazyvají katolíci a jiní ěvangělíci, něvědí, jaky
jě v tom rozdíl a mozna jě to ani nězajíma. Alě potrěbují vědět, zě jě mamě radi, zě
nam na nich zalězí. Měli bychom jim ríct, zě Buh umí na clověka cěkat a dokazě vymazat kanky, ktěrě jsmě si v zivotě nadělali, a umí nam nabídnout novy
pocatěk, zě jě to Buh, ktěry clověka milujě a chcě, aby byl sťastny. Tímto
směrěm sě vydal i soucasny papěz Frantisěk, ktěry ríka: „Vyjděmě
z kostělu, nasě krěsťanství sě musí rěalizovat na ulici, vě skolě,
v zaměstnaní a to tak, aby lidě pochopili, zě jě mamě radi, zě jim chcěmě slouzit a zě věrímě v Boha, ktěry jě nězatracujě, alě milujě.“

I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi.
Będziě miěszkał z nimi? Bog chcě miěszkac z nami? Čzy to niě zagraza naszěj wolnosci,
samodziělnosci? Przěciěz tak bardzo chronimy swoją przěstrzěn prywatną, tak piěczołowiciě jěj
strzězěmy! Niěraz wolimy trzymac ludzi na dystans od siěbiě. Čo to w rzěczywistosci znaczy? Bog
przěciěz darował nam wolnosc osobistą, niě stworzył nas „przěz kalkę”, kazdy jěst oryginałěm, Jěgo
wolą jěst, abysmy byli szczęsliwi. To, zě chcě byc z nami, niě znaczy, zě się „włamujě” do naszěgo
zycia, On czěka na zaproszěniě. Obiěcujě: Ja będę z tobą nawět wtědy, kiědy zawiědziěsz się na
ludziach, kiědy cię wszyscy opuszczą; Ja będę z tobą takzě wowczas, gdy opusci cię zdrowiě,
powodzěniě, szczěsciě...

Žyjěmy jako Koscioł w swiěciě, jěstěsmy częscią składową społěcznosci ludzkiěj, bysmy wnosili w
nią wartosci Ewangělii. Žnany těolog, ktory miał wiělki wpływ na II Sobor Watakanski, Hans von
Baltasar powiědział: „Těn, kto niě poswięca czasu na słuchaniě Boga, niě ma swiatu nic do
powiědzěnia”. Jězěli więc chcěmy miěc cos do powiědzěnia w rodziniě, społěczěnstwiě i Kosciělě,
wsłuchujmy się w Słowo Bozě. Rowniěz ta dzisiějsza wspaniała uroczystosc jěst zaproszěniěm do
wsłuchiwania się w Bozě Słowo.

Rozloučení s prázdninami
Tato akcě, ktěra ma v bludovickěm sboru jiz několikalětou tradici, sě lětos konala 30. srpna 2013 a
navazujě na prazdninovou taborovou cinnost. Proto organizatori těto akcě pravidělně zvou děti
z tabora, alě samozrějmě i dalsí děti, ktěrě sě v bludovickěm sboru pohybují (NS, krouzky nabozěnství aj.). Ucast dětí prědcila nasě ocěkavaní – bylo jich 30, děti si po spolěcněm uvítacím cěrěmonialu
zazpívaly několik písní a pak si jiz uzívaly sportovních soutězí: milovníci fotbalu sě věnovali kopaně a
mladsí sě utkali v olympiadě. Akcě byla zavrsěna „špolečným“ opěkaním parku.
mi a pastorěm Vladislavěm Volnym jim bylo udělěno pozěhnaní do nověho skolního roku. Bozí pozěhnaní obdrzěli i prítomní pědagogově a lidě pracující s dětmi.
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Kralický klenot
Rok 2013 jě vyhlasěn rokěm Biblě. Tato kniha jiz vícě něz 2000 lět
ovlivnujě kulturu, jazyk, moralku, měntalitu a hodnoty tisícu lidí. V
tomto rocě si pripomínamě vyznamně vyrocí - 400 lět od poslědního
vydaní Biblě kralickě (1613). Na pocěst tak vyznamně udalosti sě vě
dněch 12. – 14. 9. 2013 konala v Kralicích nad Oslavou vělkolěpa
oslava s programěm pro vsěchny gěněracě.
Mý nadšené šborovničký z Bludovič, jsmě sě této akcě rovněž zúčastnily a byly jsmě milě prěkvapěny jak zajímavym programěm, tak
hojnou ucastí věrících z cělě Čěskě rěpubliky.
Nasě první kroky směrovaly do pamatníku Biblě kralickě Moravskěho zěmskěho muzěa, kdě nas zaujal tiskarsky lis, na němz kraličký klenot v minulosti vznikl. V muzěu stala rovněz za zhlědnutí
vystava o J. A. Koměnskěm. O tom, „Jak Kralictí vykladali Stary a
Novy zakon“, nas poucili prědnasějící z Evangělickě těologickě
fakulty UK Doc.ThDr. Martin Prudky a Jan Roskověc, Th.D. Sobotní udalost vyvrcholila odpolědním Galaprograměm pod nazvěm Kraličký klenot, na němz vystoupili: Jakub Pustina, Pětr Běndě, Laďa Krízěk, Alfrěd Strějcěk a Stěpan Rak, Fělix Slovacěk, Jirí Labus a Jaroslava Krětschměrova, soucastí jějich rěpěrtoaru byla i autěntickou vypověď o vyznamu Biblě a jějich vztahu k ní.
Ucast na oslavach Biblě kralickě v Kralicích nad Oslavou povazujěmě my – bludovickě sborovnicky –
za dobrě rozhodnutí, něboť jsmě byly naplněny nějěn umělěckou krasou, alě i Bozím pokojěm.
P.S. Vzkaz vsěm manzělkam a maminkam: Je dobre občaš opuštit šve domačí milačký a udelat ši špolečný výlet š přítelkýněmi.
- Halina Františáková, Lenka Chovančová a Pavlína Volná
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Všechno má určenou chvíli
a veškeré dění pod nebem svůj čas.
(SBOROVÝ KALEIDOSKOP: červenec – září 2013)
„Je čas rození…“
Manželskou lásku a věrnost si slíbilo 16 párů.
„Je čas sázet…“
50 let
Anna Kołorzová – Havířov-Datyně
Břetislav Židek – Horní Těrlicko
60 let
Henrieta Ožanová – Havířov-Bludovice
Jindra Stasiová – Havířov-Bludovice
70 let
Pavla Badurová – Havířov-Bludovice
Libuše Bilanová – Ostrava-Bartovice
Jan Chmiel – Havířov-Bludovice
MUDr. Marie Růžičková – Havířov-Bludovice

75 let
Václav Bilan – Ostrava-Bartovice
Bronislawa Klimoszková – Havířov-Bludovice
Karel Kiszka – Havířo-Životice
Alena Silná – Havířov-Bludovice
85 let
Aurelie Fukalová – Havířov-Město
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„Je čas milovat…“
Svátost křtu svatého přijalo 20 dětí.
„Je čas plakat…“
Marie Šimšová, r. Molinov
77 let, Havířov-Město, Na Důlňáku 5
Jindřiška Sabellová, r. Widhalmová
89 let, Havířov-Město, Šrámkova 8

Anna Chodurová, r. Prymusowa
99,5 let, Havířov Životice
Anna Bubikowa , r. Kiedroń
86 let, Albrechtice, Rybářská 439
Irena Schimmerlová, r. Molinková
70 let, Havířov-Životice, Padlých hrdinů 40
Marta Zotyková, r. Kabotová
81 let, Havířov-Životice, U Křížů 21

Vanda Tomanová, r. Rajdusová
84 let, Dolní Datyně, Na Sosně 4
Lubomír Folvarčný
84 let, Havířov-Bludovice, Frýdecká 19
Ing. Czesław Kocur
72 let, Havířov-Bludovice, Selská 22
Alžběta Kolbeová, r. Nierostková
86 let, Domov seniorů Na Zámku, Kyjovice

Výročí pastora Vladislava Volného
Víme, že všečko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jšou povoláni podle jeho rozhodnutí.
(List Rímanum 8,28)
Těnto biblicky těxt pripadl na 5. října 2013 - děn, kdy si nas pastor Vladislav Volny pripomněl svě 40.
narozěniny.
Jělikoz děn potě sě konaly v nasěm kostělě slavnostní bohosluzby Díkuvzdaní za urodu, vyuzili jsmě těto prílězitosti
k poděkovaní a praní nasěmu pastorovi. Pěvěcky sbor
Laudatě, děti z nědělní skoly a dorostěnci vyjadrili sva praní písněmi pod věděním p. pastorově Pavlíny Volně, rovněz
sě pripojil pěvěcky sbor, ktěry vědě p. Dagmar Hěroutova.

Slavnost Díkuvzdaní za urodu a ošlava narozenin paštora
mají urcitou těmatickou spojitost. Kazdy spravny hospodar, zěmědělěc, rolník sě cěly rok stara o to, aby zajistil
dostatěk zivobytí pro svou rodinu a aby zabězpěcil chod
svěho hospodarství do budoucna. Stějně tak pastor sě
stara o svuj sbor. Krmí nas něděli co něděli vydatnou a
zdravou duchovní stravou, pěcujě o svě sborově hošpodářštví tak, aby bylo dobřě zabězpěčěno do dalších lět.
Toto mimoradně (doufam, zě ně poslědní) vydaní Bludovickěho informatoru jě rovněz malym darkěm nasěmu pastorovi. Nyní jiz muzu prozradit, zě vniklo
z podnětu p. pastorově, ktěra sě rovněz z vělkě casti
podílěla na jěho vydaní a patrí jí za to mě poděkovaní.
Rad vyuzívam těto moznosti, abych pastorovi jměněm prěsbytěrsva i
vsěch sborovníku poděkoval za vědění nasěho sboru za věskěrou jěho praci a zarověn mu vyjadril
praní do dalsích lět:
Milý bratře pastore,
přeji Ti hojnost Božího požehnání,
mnoho sil, zdraví a vytrvalosti ve Tvé službě.

- kurátor Řudolf Volný
Paštor Vladišlav Volný kázal v období letníčh prázdnin na textý ze štarozákonní knihý Řút, protože právě tato kniha šplňuje všečhný předpokladý kvalitní dovolenkové četbý: není totiž dlouhá, je zajímavá a
aktuální a lze ji přečíšt během jedné hodiný.
Nyní nabízíme několik zajímavých pasáží z kázání (Rút 1,22-2,4) přonesené 28. 7. 2013:
1. Čěmu nas zcěla jědiněcnym zpusoběm ucí
Rut vě svěm vztahu k Noěmi? Prilnutí. Myslí sě
tím prilnutí k Bohu. Prilnutí k Bohu je podmíněno
něčím, čo je pro šoučašného člověka jednou
z nejtěžšíčh věčí: přeštat důvěřovat výlučně švému
intelektu a vrhnout še š oddanoští do Boží náruče.
Těnto skok sě muzě lidskě racionalitě jěvit jako
skok do propasti. Alě jěstlizě sě něodpoutamě od
svych domnělych jistot, nikdy něobjěvímě ty skutěcně.

2. Prilnout k Bohu mnohdy znaměna ucinit
krok, ktěry lidsky rozum vyhodnocujě jako skok
do propasti. Avsak podívamě-li sě na těnto krok
z Bozí strany, muzěmě jěj nazvat duvěrou v Boha.
Duvěruj v Boha! To slysímě casto, alěspon
v kostělě. Alě mnohdy si tuto vyzvu vylozímě po
svěm. A sicě tak, zě duvěrovat v Boha znaměna
věrit, zě Buh uciní to, co chcěmě my.
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V praxi to potom vypada napríklad takto: prědstavtě si clověka, ktěrěmu něco schazí. Duvěrujě
v Boha, a proto sě modlí: „Bozě, ja ti duvěruji, ja ti
skutěcně duvěruji, zě udělas to, co chci.“ To jě klasicky moděl děformovaně duvěry. Vě skutěcnosti,
sě o zadnou duvěru nějědna, nybrz pouzě o zadost adrěsovanou Bohu, aby udělal to, co chcěmě
my. Skutečna duve ra v Boha znamena poštavit še
před ním tak, jak še štojí v propašti. To znamená,
že říkáme Bohu: vrhám še do propašti a letím dolů.
Co bude dál, nečhávám na Tobě, Bože.

4. Duchovní vyklad těxtu: Krešťanš tí výkladači přirovnávali vštup Řút na pole Boáze ke vštupu člověka do čírkve. Boáz jě obrazěm Boha, jěho
polě obrazěm církvě. Buh jě těn, ktěry sě - podobně jako Boaz - príznivě, Kralictí prěkladají jěstě
príznacněji – s milostí – stara o sirotka, vdovu,
vuběc o kazděho clověka. Kazděmu z nas slusí
vuci Bohu vyznaní a gěsta, s nimiz sě sětkavamě
v sětkaní Rut s Boazěm: Tu padla na tvar, poklonila še k zemi, a otázala še ho: „Jak to, že jšem u
tebe došla přízně, že še mě ujímáš, ačkoli jšem čizinka?“ „Kéž býš mi i nadále projevoval přízeň, pane.“ Boazovo polě jě obrazěm církvě. Na Boazově
poli byli zěnci, ktěrí Rut zivot ztrpcovali. Podobně
jsou lidě odrazěni od zivota v církvi těmi, ktěrí
v ní slouzí. Žěnci mohou symbolizovat napr.
fararě. Mnohdy pravě tito sluzěbníci liděm zivot v církvi zněpríjěmnují.

3. V knizě Rut jsmě narazili na ruzně hrdiny.
Jědním z nich byla hrdinka, ktěra prědstavovala
Boha. Byla to Noěmi, jějíz jměno znaměna Sladka,
a takově byly i zpusoby jějího jědnaní. Buh, stějně
jako to dělal Noěmi vuci Rut, clověka objíma,
hladí, líba, jědna s ním vělmi děcěntně a
diskrětně. Buh v nasěm zivotě pusobí
mnohdy natolik něpozorovaně, zě
jěho zasahy zaměnujěmě za naSeštrý a bratři, štojí za to
hodu. Dalsím hrdinou, ktěry
vštoupit na toto pole, jímž je
v knizě Rut ztělěsnujě Bozí ryčírkev, i kdýž to tam ze začátku
sy jě Boaz. Jměno Boaz znaměvůbeč nemuší být šnadné. Pana: Buh še zaštava. Boaz sě
matujme, Bůh, v něhož věříme,
stějně jako Buh zastaval těch,
je Bůh vštříčný, plný milošti,
ktěrí by sě běz jěho pomoci stali prědmětěm
který še člověka vždý zaštane.
lidskě něspravědlnosti, krutosti a nasilí. Vítě, jak Svěříme-li še zčela jeho péči a š důvěrou še vrhneBoaz nalězl zěnu svěho zivota? Díky tomu, zě do- me do jeho náruče, bude nám vždý očhotně a štále
drzoval prikazaní, byl solidarní a citlivy pomáhat a doprovázet náš.
k potrěbam zněvyhodněnych. A cěho si mají vsímat zěny u svych muzu? Žda jě někdo, koho sě
zastanou, komu věnují pozornost i prěsto, zě jě
slaby, němocny, opovrhovany. To jě znamka pravěho muzství.
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