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Na faře bude zase teplo 

V mě sí ci c ěrvěnci a srpnu byly v cělě  farní  bu-
dově  (pr í zěmí  a 2 byty v 1. patr ě) instalova ny 
tr i samostatně  topně  okruhy sě samostatny m 
mě r ění m odbě ru plynu. Pra cě vykonala topě-
na r ska  firma INSTOP z Č ěskě ho Tě s í na. Dě-
monta z  pu vodní ho topění  z 80. lět 20. stolětí  
provědli tito prěsbytěr i - kura tor Rudolf Volny , 
Br ětislav Ž iděk, Artur Grudzinski a jějich ro-
dinní  pr í slus ní ci Alěxandr Skotnica a Toma s  
Ž iděk. Pu vodní  cěnova  kal-
kulacě c inila 525 000 Kc , 
koněc na  fakturovana  c a st-
ka byla 460 000 Kc . Dí ky dě-
monta z i, ktěrou provědli nas i sborov-
ní ci, sě c a stka sní z ila o 16 200 Kc . Rovně z  za 
odvoz radia toru  a truběk do sbě rny (pra ci vy-
konali pod vědění m kura tora dorostěnci A. 
Skotnica a bratr i Volní ) sě na klady sní z ily o 
6 200 Kc . Vs ěm jměnovany m sborovní ku m dě -
kujěmě za jějich pomoc. 

Šenovská kaple v novém kabátě  
(či spíše v čepici) 

S ěnovska  ěvangělicka  kaplě doznala 
v du slědku rozsa hlě  stavěbní  c innosti v jějí m 
okolí  něby valy ch změ n. Arěa l obklopují  nově  vy-
stavě ně  rodinně  domy. Pohyb tě z kě  těchniky a 
okolní ch stavěbní ch prací  ohroz ujě cělou statiku 
budovy. Ža olta r ní m prostorěm sě vě zdi utvor ila 
puklina, ktěra  sě sta lě zvě ts ujě. Žnac ně mu pos ko-
zění , běz ohlědu na novou vy stavbu, podlě ha  rov-

ně z  str ěs ní  krytina vc ětně  z la-
bu  a fasa dy. Vědění  Farní ho 
sboru Slězskě  cí rkvě ěvangělic-

kě  a. v. v Haví r ově  Bludovicí ch usi-
lujě o zachova ní  funkc nosti a piěty cělě ho arěa lu 
kaplě a něchcě cha trají cí mu stavu jako vlastní ci 
objěktu a pozěmku pouzě něc inně  pr ihlí z ět. 

„Okurková sezóna Bludovicím 
o prázdninách nehrozila“ 
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První  ětapa rěkonstrukcě (na tě r str ěs ní ho pla s tě , vc ětně  opravy a vyc is tě ní  z labu ) byla rěalizova na 

v pra zdninovy ch mě sí cí ch 2013. Pra ci vykonala firma Vý š kovký Marek Kolarč í k. Čělkově  na klady na 

opravu pr ěsa hly 100 000 Kc . Farní  sbor v Haví r ově  Bludovicí ch sě v souvislosti s rěkonstrukcí  kaplě 

obra til na obyvatělě S ěnova, ktěry m nění  lhostějny  osud a vzhlěd ěvangělickě  kaplě, aby na těnto 

u c ěl pr ispě li financ ní m darěm. K první m da rcu m patr ila paní  Grandic ova , ktěra  na opravu darovala  

Z V L Á Š T N Í   V Y D Á N Í 
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c a stku 25 000 Kc , ostatní  s ěnovs tí  sborovní ci a obc aně  pr ispě li c a st-
kou 20 000 Kc . Souc a stí  opravy ěvangělickě  kaplě byl rovně z  na tě r 
okěn. Pra ci bězplatně  vykonali s ěnovs tí  sborovní ci Žbyszěk Kolorz 
a Jozěf Pola s ěk a bludovicky  sborovní k Roman Kubiczěk.  
Vs ěm da rcu m a obě tavy m sborovní ku m upr í mně  dě kujěmě. 

Jak ten čas letí 

Poc a těk srpna jě v bludovickě m sboru jiz  pravidělně  vě nova n  
ta borově  c innosti. Vě dněch 5. – 9. srpna 2013 sě 25 dě tí  vě vě ku 6 – 16 lět zu c ast-
nilo lětní ho ta bora v Mokr inka ch u Ví tkova. Vědoucí mi ta bora byl stary  zna my  ty m vě sloz ění : pas-
tor Vladislav Volny , Ewa Pavlasova , Pavlí na Volna , Lěnka Kubiczkova , Andrěj Běssě a Žuzana Babia n-
kova . Tě ma pobytu zně lo: Zví r ata nejen v Bibli. Děti byly prostřědnictvím prězěntací sěznáměny sě zá-
stupci hmyzu – mravěncěm, plazu  – haděm, savcu  – oslěm a pta ku  – orlěm. Dozvě dě ly sě, z ě zví r ata 
sě na m mohou sta t z ivotní m vzorěm v jědna ní  něbo r ěs ění  urc ity ch z ivotní ch situací . Napr í klad:  

a/ mravěněc – umí  c ělit krizově  situaci 
b/ had – pohlěd na hada vyvy s ěně ho na ku lu zachra nil Izraělcě  
       pr ěd smrtí  
c/ osěl – Bilěa mova oslicě byla pr ědstavitělkou poslus nosti, rozva-  
       hy a pokory 
d/ orěl – jako sě po 20 lětěch obnovujě mla dí  orla, tak mu z ě by t 
       obnověna i kvalita lidskě ho z ivota 

Pr ěstoz ě vě kova  hranicě mězi ta borovy mi dě tmi byla vělika , dě ti 
sě k sobě  chovaly ohlěduplně  a taktně . Po cělou dobu mězi sě-

bou v druz stvěch soutě z ili oslí ci, orli, hadi a mravěnci, dě ti rovně z  
hra ly bojově  hry, sportovaly a samozr ějmě  rělaxovaly. Poslědní  děn byl jiz  tradic ně  vě no-

va n hlěda ní  pokladu a za vě rěc ně mu hodnocění . Osm nas ich ta borní ku  (Dominik Volny , Frěděrik Vol-
ny , Alěxandr Skotnica, Pětr Vlachopulos, Matya s  Čhovaněc, Toma s  Wroběl, Matě j Mazu rěk a Jan Ko-
siěc) bylo lětos ocěně no Ř a dem ta borove ho vetera na (ně ktěr í  z nich sě totiz  zu c astnili az  8 farní ch 
ta boru ). Těprvě nyní  jsmě si uvě domili, jak těn c as lětí , alě za hy jsmě konstatovali, z ě lětí  kaz dě mu, 
tak sě nění  proc  ba t. Tě s í  na s, z ě na m nas i malí  ta borní ci zachova vají  pr í zěn , a my jě zasě po lětěch 
ocění mě Ř a dem ta borove ho vetera na.  

Dorost na horách 

Dorostovy  pobyt, ktěry  probě hl vě dněch 15. - 18. 8. 
2013, byly ty nějlěps í  c tyr i dny s nějpr a těls tě js í mi lid-
mi. Proc ? Protoz ě jsmě nějlěps í !  Ža tyto c tyr i dny jsmě 
zaz ili tolik na dhěrny ch za z itku  jako nikdy. Spojily sě totiz  
dva dorosty: Bludovicě a Ostrava. Uka zalo sě, z ě to byl 
skvě ly  na pad. Hněd po pr í jězdu na malě  na draz í  v Bystr i-
ci na s vědoucí  rozdě lili do dvou skupin a s lapalo sě na 
chatu na Kyc ěru v Kos ar iska ch. Po u navně  cěstě  jsmě 
koněc ně  po pa r „zkratkáčh” dorazili na mí sto. Běz 
ělěktr iny, běz Wi-Fi. Pr ěkvapivě  i tě m z na s, ktěr í  jsou na tomto za vislí , to něchybě lo. Vs ěchna tě mata 
uz  samozr ějmě  byla pr ipravěna , pr ědna s ějí cí  takě . V děn pr í jězdu jsmě si věc ěr s pr ědna s ějí cí m 
poděbatovali o la scě. Pa těc ní  ra no uz  bylo na roc ně js í . Byl to děn sě vs í m vs udy. Budí c ěk, rozcvic ka, 
ranní  ska ka ní  do lědově ho bazě nu, alě taky chvilky zamys lění  nad Boz í m slověm. Dopolědní  pa těc ní  
promluvu mě l na dherný  manz elšký  pa r Chodurovi (rodic ě lětos ní ho ěvangělisty na XČAMPu). 
Odpolědně jsmě si zahra li ně jakě  hry, věc ěr pak posědě li u ta bora ku, na tě ma FAČEBOOK mluvil 
těntokra t Luka s  Sztěfěk. Dals í  poz ěhnany  děn to vypadalo vělmi podobně  az  na to, z ě vědění  mě la 
Ostrava. Nědě lě uz  byla spí s ě o balění . Tyto c tyr i dny jsmě si podlě mě  vs ichni moc uz ili a patr ily k 
my m nějlěps í m pra zdninovy m dnu m. Dala bych cokoliv za to, abych jě mohla vra tit zpě t. 

- Magda Firlová 



Bludovičtí slavili s Javory 

231. vy roc í  pama tky zaloz ění  kostěla zaha jila 23. srpna 2013 brně nska  folklo rní  skupina Javory, ktě-
ra  si v pr í s tí m rocě pr ipoměně 40-lětou ěxistěnci svě ho vzniku. Žpě va ci Hana a Pětr Ulrichovi pr ě-
svě dc ili svě  posluchac ě, z ě jějich pí sně  jsou sta lě stějně  pr itaz livě  a okouzlují cí .  

Nědě lní  s ěsta  ranní  hodina jiz  tradic ně  patr í  
tr ěm zvuc ny m jmě nu m – Luthě-
rovi, Tr anovskě -
mu a Dombrov-
skě mu, ktěr í  
v Bludovicí ch i 
blí zkě m okolí  ozna -
mili svy m vyzva ně -
ní m chra mově  vy ro-
c í . Slavnostní  boho-
sluz bou na s prova zěli 
pastor Vladislav Volny  
a ěměritní  biskup Vla- dislav Volny , ktěry  
proněsl bartolomě jskě  ka za ní . V ra mci bohosluz ěb vystoupil Pě věcky  sbor PŽKO zě 
Stonavy pod vědění m dirigěntky Marty Orszulí kově , ktěry  navodil slavnostní  atmosfě ru. Po boho-
sluz ba ch sě konala vě farní m sa lě věrnisa z  kěramicky ch pr ědmě tu  prěsbytěrky Anny Przěczkově .  

Odpolědní  zahradní  slavnost byla zpěstr ěna vystoupění m souboru Haví r ovsky ch baběk, ktěrě  dopro-
va zí  hrou na akorděon paní  Janina Ptakova , a amatě rskě ho divadla z Datyn , jěhoz  c lěnkou jě rovně z  
nas ě prěsbytěrka Miroslava Ols a kova . O tradic ní  str í lění  z moz dí r u  sě postaral kura tor Rudolf Volny , 
ktěry  rovně z  zu c astně ny m zprostr ědkoval prohlí dku vě z ě. Čhutně  kola c ě upěkla sborovnic ka Dana 
Ž idkova , opě kaně  kloba sy zajistil Karěl Balon. Souc a stí  dvouděnní ch oslav byl doprovodny  program, 
kdě si u c astní ci koncěrtu i zahradní  slavnosti mohli zakoupit pěc ěně  vy robky, sy ry, ka vu, biz utěrii a 
jině  suvěny ry.  

Vělky  dí k za uspor a da ní  vělkolěpě  slavnosti patr í  jiz  tradic ně  pastoru Vladislavu Volně mu a jěho blí z-
ky m spolupracovní ku m. 

(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) 

Va z ění  hostě , milě  c lěnky a c lěnově  stonavskě ho pě věckě ho sboru, milě  sěstry a drazí  bratr i, pr ěd 
rokěm jstě slavili 230 lět tohoto pr ěkra sně ho chra mu a ěvangělickě ho sboru v Bludovicí ch. Dotkli 
jstě sě kor ěnu , dosta vali jstě odpově di na ota zky: Proč  naš i pr edkove  zaloz ili tento šbor? Proč  še roz-
hodli 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  mě la vělikou vy pově dní  hodnotu a byla takě  svě děctví m o tom, jak ěvangělium utva r ě-
lo z ivoty děsí těk gěněrací . Biblickě  posělství , ktěrě  jsěm pr ěc ětl, da va  odpově ď na ota zky:Proč  potr e-
bujeme koštel? K čemu šlouží šbor-špolečenštví věříčíčh? Jaký účel plní v našem životě vírý? Jě to příby-
těk – tědy mí sto, kdě Bu h pr ěby va  mězi lidmi, kdě sě sětka va mě s Bohěm a Bu h sě sětka va  s na mi, 
doty ka  sě na s. Do lidskě ho nitra jě vloz ěna touha po svatě m, odborně  po šačrum. Touho po ně c ěm, co 
sě nacha zí  za hranicí  matěria lní ho svě ta. Souc asny  odkr ěsťans tě ny  c lově k ma  takě  tuto touhu, alě 
chcě ji naplnit ru zny mi imitacěmi, psěudona boz ěnsky mi praktikami, tajěmny mi jěvy, za z itky a pro-
z itky. 
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Vědění  vas ěho sboru sě něuvě r itělny m zpu soběm dar í  nabí dnout souc asně mu c lově ku dotěk onoho 
svatě ho, dotěk Krista, a to zcěla civilní m a srozumitělny m zpu soběm. Dě jě sě to pr i ru zny ch koncěr-
těch intěrprětu  zvuc ny ch jměn, kdy kostěl by va  naplně n, a takě  pr i ru zny ch doprovodny ch akcí ch, 
kdy děsí tky, ba stovky lidí  zakous í  ně co, co něnajdou nikdě jindě, ně co, co jě napln ujě a da va  jim od-
pově ď na ota zky: Proč  koštel? Proč  bohošluz bý? Proč  Bible? Co je to vlaštne  modlitba? Jě jim to sdě -
lěno jazykěm, ktěry m mluví  a ktěrě mu rozumí . Žboz nost, spiritualita, jě hlěda ní  posva tně ho, pr ěkra-
c ova ní  obyc ějně ho, vs ědní ho, nakouknutí  za horizont. Souc asny  profěsor katolickě  těologiě vělmi ci-
vilně  vyja dr il obsah a vy znam bohosluz by. R ěkl: „U c astní ci bohosluz ěb jsou lidě , ktěr í  sě na sěbě tě s í  
a spolěc ně  sě tě s í  na Krista, na to, jak sě ho dotknou a on sě dotkně jějich srdcí .“ Bohosluz ba napln ujě 
skrytě  touhy lidskě  dus ě. Sbor jě spolěc ěnství , to nění  směc ka ani lědajaky  shluk lidí , v tomto spolě-
c ěnství  zu sta va  kaz dy  sa m sěbou, kaz dy  jě osobností . 

Erich Fromm napsal: „V c lově ku něěxistujě silně js í  zdroj sí ly, jakou jě spiritualita - zboz -
nost, doty ka ní  sě Boha.“ Dněs sě sětka va mě s lidmi, ktěr í  vyrostli mimo cí rkěv, běz 
tradic. Něvě dí , proc  sě jědni kr ěsťaně  nazy vají  katolí ci a jiní  ěvangělí ci, něvě dí , jaky  
jě v tom rozdí l a moz na  jě to ani nězají ma . Alě potr ěbují  vě dě t, z ě jě ma mě ra di, z ě 
na m na nich za lěz í . Mě li bychom jim r í ct, z ě Bu h umí  na c lově ka c ěkat a doka z ě vy-

mazat kan ky, ktěrě  jsmě si v z ivotě  nadě lali, a umí  na m nabí dnout novy  
poc a těk, z ě jě to Bu h, ktěry  c lově ka milujě a chcě, aby byl s ťastny . Tí mto 
smě rěm sě vydal i souc asny  papěz  Frantis ěk, ktěry  r í ka : „Vyjdě mě 
z kostělu , nas ě kr ěsťanství  sě musí  rěalizovat na ulici, vě s kolě, 
v zamě stna ní  a to tak, aby lidě  pochopili, z ě jě ma mě ra di, z ě jim chcě-
mě slouz it a z ě vě r í mě 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? Bo g chcě miěszkac  z nami? Čzy to niě zagraz a naszěj wolnos ci, 
samodziělnos ci? Przěciěz  tak bardzo chronimy swoją przěstrzěn  prywatną, tak piěczołowiciě jěj 
strzěz ěmy! Niěraz wolimy trzymac  ludzi na dystans od siěbiě. Čo to w rzěczywistos ci znaczy? Bo g 
przěciěz  darował nam wolnos c  osobistą, niě stworzył nas „przěz kalkę”, kaz dy jěst oryginałěm, Jěgo 
wolą jěst, abys my byli szczęs liwi. To, z ě chcě byc  z nami, niě znaczy, z ě się „włamujě” do naszěgo 
z ycia, On czěka na zaproszěniě. Obiěcujě: Ja będę z tobą nawět wtědy, kiědy zawiědziěsz się na 
ludziach, kiědy cię wszyscy opuszczą; Ja będę z tobą takz ě wo wczas, gdy opus ci cię zdrowiě, 
powodzěniě, szczěs ciě... 
 
Ž yjěmy jako Kos cio ł w s wiěciě, jěstěs my częs cią składową społěcznos ci ludzkiěj, bys my wnosili w 
nią wartos ci Ewangělii. Žnany těolog, kto ry miał wiělki wpływ na II Sobo r Watakan ski, Hans von 
Baltasar powiědział: „Těn, kto niě pos więca czasu na słuchaniě Boga, niě ma s wiatu nic do 
powiědzěnia”. Jěz ěli więc chcěmy miěc  cos  do powiědzěnia w rodziniě, społěczěn stwiě i Kos ciělě, 
wsłuchujmy się w Słowo Boz ě. Ro wniěz  ta dzisiějsza wspaniała uroczystos c  jěst zaproszěniěm do 
wsłuchiwania się w Boz ě Słowo. 

Rozloučení s prázdninami  

Tato akcě, ktěra  ma  v bludovickě m sboru jiz  ně kolikalětou tradici, sě lětos konala 30. srpna 2013 a 
navazujě na pra zdninovou ta borovou c innost. Proto organiza tor i tě to akcě pravidělně  zvou dě ti 
z ta bora, alě samozr ějmě  i dals í  dě ti, ktěrě  sě v bludovickě m sboru pohybují  (NS , krouz ky na boz ěn-
ství  aj.). U c ast dě tí  pr ědc ila nas ě oc ěka va ní  – bylo jich 30, dě ti si po spolěc ně m uví tací m cěrěmonia lu 
zazpí valy ně kolik pí sní  a pak si jiz  uz í valy sportovní ch soutě z í : milovní ci fotbalu sě vě novali kopaně  a 
mlads í  sě utkali v olympia dě . Akcě byla zavrs ěna „špolečným“ opě ka ní m pa rku .  

mi a pastorěm Vladislavěm Volny m jim bylo udě lěno poz ěhna ní  do nově ho s kolní ho roku. Boz í  po-
z ěhna ní  obdrz ěli i pr í tomní  pědagogově  a lidě  pracují cí  s dě tmi.  
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Kralický klenot 

Rok 2013 jě vyhla s ěn rokěm Biblě. Tato kniha jiz  ví cě něz  2000 lět 
ovlivn ujě kulturu, jazyk, mora lku, měntalitu a hodnoty tisí cu  lidí . V 
tomto rocě si pr ipomí na mě vy znamně  vy roc í  - 400 lět od poslědní ho 
vyda ní  Biblě kralickě  (1613). Na poc ěst tak vy znamně  uda losti sě vě 
dněch 12. – 14. 9. 2013 konala v Kralicí ch nad Oslavou vělkolěpa  
oslava s programěm pro vs ěchny gěněracě.  

Mý nadšené šborovničký z Bludovič, jsmě sě této akcě rovněž zúčast-
nily a byly jsmě milě pr ěkvapěny jak zají mavy m programěm, tak 
hojnou u c astí  vě r í cí ch z cělě  Č ěskě  rěpubliky.  

Nas ě první  kroky smě r ovaly do pama tní ku Biblě kralickě  Morav-
skě ho zěmskě ho muzěa, kdě na s zaujal tiskar sky  lis, na ně mz  kra-
ličký klenot v minulosti vznikl. V muzěu sta la rovně z  za zhlě dnutí  
vy stava o J. A. Koměnskě m. O tom, „Jak Kralic tí  vykla dali Stary  a 
Novy  za kon“, na s pouc ili pr ědna s ějí cí  z Evangělickě  těologickě  
fakulty UK Doc.ThDr. Martin Prudky  a Jan Roskověc, Th.D. So-
botní  uda lost vyvrcholila odpolědní m Galaprograměm pod na -
zvěm Kraličký  klenot, na ně mz  vystoupili: Jakub Pustina, Pětr Běndě, La ďa Kr í -
z ěk, Alfrě d Strějc ěk a S tě pa n Rak, Fělix Slova c ěk, Jir í  La bus a Jaroslava Krětschměrova , souc a s-
tí  jějich rěpěrtoa ru byla i autěntickou vy pově ď o vy znamu Biblě a jějich vztahu k ní .  

U c ast na oslava ch Biblě kralickě  v Kralicí ch nad Oslavou povaz ujěmě my – bludovickě  sborovnic ky – 
za dobrě  rozhodnutí , něboť jsmě byly naplně ny nějěn umě lěckou kra sou, alě i Boz í m pokojěm.  

P.S. Vzkaz vs ěm manz ělka m a maminka m: Je dobre  obč aš opuštit šve  doma čí  mila č ký a ude lat ši špo-
lečný 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 milovat…“ 

Svátost křtu svatého přijalo 20 dětí. 

„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 

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 

„Je čas plakat…“ 
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Výročí pastora Vladislava Volného 

Víme, že všečko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jšou povoláni podle jeho rozhodnutí.  
(List R í manu m 8,28) 

Těnto biblicky  těxt pr ipadl na 5. ř í jna 2013 - děn, kdy si na s  pastor Vladislav Volny  pr ipomně l svě  40. 
narozěniny.  

Jělikoz  děn potě  sě konaly v nas ěm kostělě slavnostní  boho-
sluz by Dí ku vzda ní  za u rodu, vyuz ili jsmě tě to pr í lěz itosti 
k podě kova ní  a pr a ní  nas ěmu pastorovi. Pě věcky  sbor 
Laudatě, dě ti z nědě lní  s koly a dorostěnci vyja dr ili sva  pr a -
ní  pí sně mi pod vědění m p. pastorově  Pavlí ny Volně , rovně z  
sě pr ipojil pě věcky  sbor, ktěry  vědě p. Dagmar Hěroutova . 

Slavnost Dí ku vzda ní  za u rodu a ošlava narozenin paštora 
mají  urc itou těmatickou spojitost. Kaz dy  spra vny  hospo-
da r , zěmě dě lěc, rolní k sě cěly  rok stara  o to, aby zajistil 
dostatěk z ivobytí  pro svou rodinu a aby zabězpěc il chod 
svě ho hospoda r ství  do budoucna. Stějně  tak pastor sě 
stara  o svu j sbor. Krmí  na s nědě li co nědě li vydatnou a 
zdravou duchovní  stravou, pěc ujě o svě  sborově  hošpo-
dářštví tak, aby bylo dobřě zabězpěčěno do dalších lět.  

Toto mimor a dně  (doufa m, z ě ně poslědní ) vyda ní  Blu-
dovickě ho informa toru jě rovně z  maly m da rkěm na-
s ěmu pastorovi. Nyní  jiz  mu z u prozradit, z ě vniklo 
z podně tu p. pastorově , ktěra  sě rovně z  z vělkě  c a sti 
podí lěla na jěho vyda ní  a patr í  jí  za to mě  podě kova -
ní . 
 

Ra d vyuz í va m tě to moz nosti, abych pastorovi jmě něm prěsbytěrsva i 
vs ěch sborovní ku  podě koval za vědění  nas ěho sboru za věs kěrou jěho pra ci a za rověn  mu vyja dr il 
pr a ní  do dals í ch 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 prá-
vě 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. Č ěmu na s zcěla jědiněc ny m zpu soběm uc í  

Ru t vě svě m vztahu k Noěmi? Pr ilnutí . Myslí  sě 

tí m pr ilnutí  k Bohu. Pr ilnutí  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 mu z ě lidskě  racionalitě  jěvit jako 

skok do propasti. Alě jěstliz ě sě něodpouta mě od 

svy ch domně ly ch jistot, nikdy něobjěví mě ty sku-

těc ně .  

 2.  Pr ilnout k Bohu mnohdy znaměna  uc init 

krok, ktěry  lidsky  rozum vyhodnocujě jako skok 

do propasti. Avs ak podí va mě-li sě na těnto krok 

z Boz í  strany, mu z ěmě jěj nazvat du vě rou v Boha. 

Du vě r uj v Boha! To slys í mě c asto, alěspon  

v kostělě. Alě mnohdy si tuto vy zvu vyloz í mě po 

svě m. A sicě tak, z ě du vě r ovat v Boha znaměna  

vě r it, z ě Bu h uc iní  to, co chcěmě my.  
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V praxi to potom vypada  napr í klad takto: pr ěd-
stavtě si c lově ka, ktěrě mu ně co scha zí . Du vě r ujě 
v Boha, a proto sě modlí : „Boz ě, ja  ti du vě r uji, ja  ti 
skutěc ně  du vě r uji, z ě udě la s  to, co chci.“ To jě kla-
sicky  moděl děformovaně  du vě ry. Vě skutěc nosti, 
sě o z a dnou du vě ru nějědna , ny brz  pouzě o z a -
dost adrěsovanou Bohu, aby udě lal to, co chcěmě 
my. Skuteč na  du ve 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.  

 3. V knizě Ru t jsmě narazili na ru zně  hrdiny. 
Jědní m z nich byla hrdinka, ktěra  pr ědstavovala 
Boha. Byla to Noěmi, jějí z  jmě no znaměna  Sladka , 
a takově  byly i zpu soby jějí ho jědna ní . Bu h, stějně  
jako to dě lal Noěmi vu c i Ru t, c lově ka objí ma , 
hladí , lí ba , jědna  s ní m vělmi děcěntně  a 
diskrě tně . Bu h v nas ěm z ivotě  pu sobí  
mnohdy natolik něpozorovaně , z ě 
jěho za sahy zamě n ujěmě za na -
hodu. Dals í m hrdinou, ktěry  
v knizě Ru t ztě lěsn ujě Boz í  ry-
sy jě Boa z. Jmě no Boa z znamě-
na : Bu h še zašta va . Boa z sě 
stějně  jako Bu h zasta val tě ch, 
ktěr í  by sě běz jěho pomoci stali pr ědmě těm 
lidskě  něspravědlnosti, krutosti a na silí . Ví tě, jak 
Boa z nalězl z ěnu svě ho z ivota? Dí ky tomu, z ě do-
drz oval pr ika za ní , byl solida rní  a citlivy  
k potr ěba m zněvy hodně ny ch. A c ěho si mají  vs í -
mat z ěny u svy ch muz u ? Žda jě ně kdo, koho sě 
zastanou, komu vě nují  pozornost i pr ěsto, z ě jě 
slaby , němocny , opovrhovany . To jě zna mka pra-
vě ho muz ství . 

 4. Duchovní  vy klad těxtu: Kr ešťanš tí  výkla-
dači přirovnávali vštup Řút na pole Boáze ke vštu-
pu člověka do čírkve. Boáz jě obrazěm Boha, jěho 
polě obrazěm cí rkvě. Bu h jě těn, ktěry  sě - podob-
ně  jako Boa z - pr í znivě , Kralic tí  pr ěkla dají  jěs tě  
pr í znac ně ji – s milostí  – stara  o sirotka, vdovu, 
vu běc o kaz dě ho c lově ka. Kaz dě mu z na s slus í  
vu c i Bohu vyzna ní  a gěsta, s nimiz  sě sětka va mě 
v sětka ní  Ru t s Boa zěm: Tu padla na tva r , poklo-
nila še k zemi, a otázala še ho: „Jak to, že jšem u 
tebe došla přízně, že še mě ujímáš, ačkoli jšem či-
zinka?“ „Kéž býš mi i nadále projevoval přízeň, pa-
ne.“ Boa zovo polě jě obrazěm cí rkvě. Na Boa zově  
poli byli z ěnci, ktěr í  Ru t z ivot ztrpc ovali. Podobně  
jsou lidě  odrazěni od z ivota v cí rkvi tě mi, ktěr í  

v ní  slouz í . Ž ěnci mohou symbolizovat napr .  
fara r ě. Mnohdy pra vě  tito sluz ěbní -

ci liděm z ivot v cí rkvi zněpr í -
jěmn ují .  

Seštrý a bratři, štojí za to 
vštoupit na toto pole, jímž je 

čírkev, i kdýž to tam ze začátku 
vůbeč nemuší být šnadné. Pa-
matujme, Bůh, v něhož věříme, 
je Bůh vštříčný, plný milošti, 

který še člověka vždý zaštane. 
Svěříme-li še zčela jeho péči a š důvěrou še vrhne-
me do jeho náruče, bude nám vždý očhotně a štále 
pomáhat a doprovázet náš.  
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