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...a zase zpívám
Na 14. koncerte na varhany, ktery se konal 26. dubna 2016,
zaril s kapelou Bacily její dlouholety clen Vaclav Neckar. Se skupinou, jiz rídí jeho bratr Jan Neckar, natací a koncertuje jiz od 70. let
20. století. Mnozí z nas si tohoto znameho interpreta rovnez pamatují z filmu, napr. Ostre sledovane vlaky nebo Sílene smutna princezna, v nemz si zahral s Helenou Vondrackovou. Pred nekolika lety jej
postihla mozkova mrtvice, ktera mu zmenila zivot od zakladu – znovu se zacal ucit mluvit. Dríve zpíval anglicky i rusky, mluvil perfektne nemecky. Sveril se, ze dnes zvladne 20 písní, dalsí jsou nad jeho
síly. To, co jsme slyseli na koncerte, byla bilance jeho zivota: zaposlouchali jsme se nejen do starsích hitu, ale prekvapil nas sirokym
repertoarem novych písní, ve kterych se casto zminuje o Bohu nebo
andelech. Pri poslechu písne Pulnocní nam doslova naskakovala husí kuze na tele. A coz teprve písen Andele strazní? Lze predpokladat,
ze písen je vyznaním samotneho interpreta, ze andele strazní se nad
nami vznasejí a ochranují nas od vseho zleho, kdyz se nam ma neco
stat. Zaverem dodejme, ze Vaclav Neckar obdrzel 28. ríjna 2015 z rukou prezidenta Medaili za zasluhy I. stupně.
- Pavlína Volná

Posílení na duchu i na těle
Svatodusní svatky, ktere se v tomto roce slavily
15. kvetna, se nesly nejen v duchu tradicní bohosluzby a
smazení vajeciny, ale i historicky 5. Koncertu sborových
talentů, který se možná stane bludovickou svatodušní tradicí. Otcem
myslenky
sboroveho
koncertu
se stal kurator sboru Karol Klimsza. Posluchaci si mohli
vyslechnout pevecka a instrumentalní vystoupení, ktera
mela vysokou uroven. Trema byla vsem vystupujícím,
jichz bylo pres ctyricet, naprosto cizím slovem a vdecnemu publiku nezbyvalo nez obdivne tleskat. A to zdaleka interpreti nevycerpali svuj repertoar, mají tedy co
ukazat i prístí rok.
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Pak uz nasledovalo pozvaní do salu k chutnemu obcerstvení - tradicní vajecina byla letos usmazena ze 197 vajícek. Pranostika Maj - půjdeme v háj se ve svatodušní nedeli nesplnila, neboť kvuli nepríznivemu a chladnemu
pocasí si vsichni ucastníci spolecne povídali v teple
místnosti farní budovy. U bohate prostreneho stolu
s frgaly kostelnice Mirky Volne a s poradnym chlebem
vajeciny bylo vsem prítomnym opravdu príjemne. Dekujeme vsem, kterí se podíleli na prípravach celeho sboroveho dne.
- vicekurátorka Jarmila Piechová

Interview
Mgr. Anna Bystrzycka, Ph.D. teologię wystudiowała na fakultecie teologicznym w Bratysławie i
Warszawie. Pracowała w naszym Śląskim Kościele
Ewangelickim Augsburskiego Wyznania oraz była
wykładowcą wychowania chrześcijańskiego na
Uniwersytecie Ostrawskim. Obecnie na emeryturze w
ramach naszego Kościoła pomaga w pracy duszpasterskiej.
Pani Pastor, w naszym zborze pomaga Pani od kilku
lat. Które zbory są Pani macierzystymi zborami?

Chyba wszystkie. Pracowałam wszędzie. Często rownoczesnie w kilku zborach. Wysyłano mnie
wszędzie nie pytając mnie, nawet nie spisując zadnej umowy od kiedy do kiedy i w ktorym zborze.
Nawet nie sprawdzając, czy mam tam jak dojechac i czy zbor sobie zyczy moją obecnosc. Był to okres
nagonki na księzy, aby stawali się tajnymi wspołpracownikami rezimu komunistycznego. Był to czas
pogardy i ponizenia. Księzy zamykano tylko niektorych. Ale ponizano i szykanowano wszystkich.
Tak było do roku 1989. Potem się zmieniło.
W swoich kazaniach często Pani wraca do swoich uczniów, którzy teraz jako dorośli nadal
wspominają tamte chwile. Jak Pani skoordynowała pracę duszpasterską z nauką religii w
szkołach, w szkółkach niedzielnych a później z wykładami na Uniwersytecie Ostrawskim? Co
Pani najbardziej utkwiło w sercu?
Mnie fascynowało wszystko. Wszędzie wszyscy zawsze czekali, co Bog mowi o zyciu. Wdowa na pogrzebie i dziecko na religii. Utkwiło mi kilka momentow - chłopiec, ktorego opuscił ojciec a potem
miał drugiego, na religii nagle radosnie wyskoczył, ze jest jak Jezus, bo Jezus tez miał drugiego ojca 1.
Inne dziecko adoptowane, cieszyło się, ze Mojzesz tez miał dwie mamy2. Dziecko szykanowane z radoscią usłyszało, ze ap. Paweł powiedział do oprawcy: sciano pobielana 3, a Jezus o Herodzie, ze to
lis4. Często wierzące dzieci są przekonane, ze nie mają prawa się bronic.
Religię w szkołach podstawowych uczyłam NON STOP przez 40 lat. Czechosłowacja była jedynym
panstwem socjalistycznym, w ktorym religia w szkołach podstawowych zawsze była legalna.
______________________________
Łukasz 2,48
2. Mojzeszowa 2, 9-10
3 Dzieje Apostolskie 23,3
4 Łukasz 13,32
1
2
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Propaganda komunistyczna jednak tak wymyła nam mozgi, ze dyrektorzy tylko w niektorych
szkołach mieli odwagę przyjmowac zgłoszenia na religię. Po rewolucji aksamitnej w r. 1989 przybyła mi religia w przedszkolach, w gimnazjach, w szkole zawodowej oraz wykłady na Uniwersytecie
Ostrawskim. Na szczęscie od początku miałam rower a potem młodzi panstwo Macurowie z Nieborow, choc samym się nie przelewało i mieli wtedy malutkie blizniaki, zamiast sobie, to mnie kupili moped. Wtedy byłam administratorem w Grodku, religię uczyłam
rowniez w Trzyncu a godziny biblijne prowadziłam w Nieborach i Kojkowicach. Mozna mnie było widziec wszędzie.
To było do roku 1989. Potem juz władze Czechosłowackie
dały zgodę, abym za pieniądze z Zachodu od Koscioła otrzymała słuzbowy samochod, małego polskiego fiacika.
W roku 2008 zrobiła Pani doktorat z pedagogiki na Fakultecie Pedagogicznym Uniwesytetu Karola w Pradze.
Pracę doktorską (dysertacyjną) napisała Pani pod tytułem Filozofia wychowania Janusza Korczaka. Jest Pani autorką książki Korczak člověk. Skąd wzięło się u
Pani zainteresowanie tą wybitną postacią?
Nie wiem skąd ani kiedy. Tak jak nie wiem, kiedy urzekła
mnie postac Jezusa. Tyle wiem, ze Jezus urzekł mnie
wczesniej. Korczak i Jezus są bardzo podobni do siebe. Poruszają te same sprawy. Mowią o tym, by zyc odpowiedzialnie. Podkreslają godnosc człowieka, to znaczy człowiek
nie moze zrobic z siebie szmaty. Ani drugiego nie moze zeszmacic. Obaj, Jezus i Korczak powaznie
traktują dziecko. To chrzescijanstwo wniosło do kultury europejskiej wspaniałe kolędy o Dzieciątku.
Poczęciu Jezusa, tak jak wielu innym dzieciom, towarzyszył skandal, Maria z Jozefem potrafili to
uniesc. W dodatku byli uciekinierami, i to z dzieckiem. Korczak opiekował się dziecmi sierotami,
znajdami, podrzutkami. Własnie na internecie przeczytałam, ze wczoraj do baby boxu w Pradze 9 w
Hloubetíne odłozono dziewczynkę. Dano jej na imię Vlaďka. Kiedys by o niej powiedziano, ze to znajda. Parę dni temu pojawiła się informacja, ze gdzies zniknęły tysiące sierot dzieci uciekinierow. To
dzieci, ktorych rodzice utonęli albo zginęli w czasie ucieczki. Pono nie bylismy w stanie tym dzieciom
pomoc. Gdzie teraz są? Rozebrali je sobie pedofile albo handlarze nerek i serduszek do transplantacji, albo zrobiono z nich nieletnich zołnierzy? Korczak powiedział: Respektuję prawa Boskie a nie
prawa wymyslone przez urzędnika. Stanął przeciw biurokracji. Tak samo Jezus. To Jezus powiedział,
ze człowiek jest wazniejszy niz przepisy, nawet niz Bogiem ustanowiony sabat 5. Niestety i Jezus i
Korczak z takimi poglądami, nie mieli prawa zyc. Jezus zmarł na Golgocie, Korczak w nazistowskim
obozie zagłady w Treblince. Obaj byli Zydami.
Czemu Pani poświęca swój wolny czas i jak wykorzystuje swój wiek emerytalny?
Improwizuję niemal wszystko. W przedostatni wtorek maja niosłam na przykład sukienkę na baletowy występ małej Ali, wnuczki mojej siostry, bo nie miał kto. Potem oczywiscie ten balet obejrzałam i dowiedziałam się o Isadorze Duncan, amerykanskiej tancerce, ktora tak podziwiała Związek
Radziecki, ze się tam przeprowadziła. Amerykanskiego myslenia nie rozumiem. Więc wnet
zamowiłam ksiązkę o tej Amerykance, ktora tancem chciała nawracac bolszewickich robotnikow i
rolnikow. Nie rozumiem amerykanskich pisarzy, ani studentow wracających z USA, szokuje mnie
kandydat na prezydenta Trump, i nawet ta ich nadwaga. Ksiązkę własnie doczytałam.
______________________________
5

Marek 2,27
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Zaczęło się od sukienki a skonczyło na
czytaniu o Isadorze Duncan, to znaczy o
tym, jaka była naiwna a jednak potrafiła
wniesc tyle dobra i piękna. Czy Bog ma
jakies sito, ze potrafi ratowac nas od tej
głupoty ludzkiej tak, ze dobro zostaje?
W maju byłam w Genewie, gdzie Polska
Misja przy ONZ corocznie organizuje seminarium korczakowskie na temat Praw
Dziecka. Zjechali się ludzie z całego swiata. Niestety, mowiąc krotko, i tu wszystko
skonczyło się na deklaracjach. Pono
przepisy nie pozwalają na więcej a dyplomaci przepisow nie łamią. Tylko Jezus i
Korczak potrafili się narazic łamiąc
przepisy.
Ja na emeryturze codziennie łamię przepis, bo idąc przez drogę nie idę przez zebrę, ale prosto na
skroty. Zebrę namalowano tak strasznie daleko, ze nikt po niej nie chodzi. Stwierdziłam, ze projektantem tej zebry jest człowiek wierzący. Dlaczego w tak błahej sprawie nie kierował się wskazowką
Jezusa - ze zebrę trzeba dostosowac do człowieka? A nie odwrotnie. Czy miał się tego nauczyc na studiach technicznych, czy na religii? Na religii w przedszkolu? Czy na religii w szkole? Czy w gimnazjum? A kto go uczył na religii? A moze wtedy był nieobecny?
Jednym słowem na emeryturze obserwuję zycie i zadaję pytania, na ktore nikt mi nie umie odpowiedziec.
Dziękuję za rozmowę. Pavlína Volná

Reportáž: Z Česka do Arménie
Letos v kvetnu jsem mel moznost
navstívit zemi, ktera se spolu s Gruzií a
Azerbajdzanem radila do rozpadu SSSR
v roce 1991 mezi Zakavkazske republiky.
Rec bude o Armenii. Tato zeme se rozklada zhruba uprostred mezi Cernym a Kaspickym morem jizne od pohorí Kavkaz. Ve
srovnaní s Ceskou republikou ma rozlohu
ani ne polovicní a co do poctu obyvatel
jich ma asi jen tretinu, pricemz cela jedna
tretina z nich zije v hlavním meste Jerevanu. Avsak diaspora Armenu zijících prevazne v Rusku, USA, Francii, Syrii ci Libanonu cíta okolo 10 milionu lidí. Co se tyka nadmorske vysky
je Armenie polozena vyse nez Ceska republika, neboť jen 10% uzemí se rozklada níze nez 1000 m
nad morem a nejvyssí horou je Aragac dosahující 4090 m.
Obyvatele se hrde hlasí ke kresťanství, ktere prijal za statní nabozenství v roce 301 n. l. jejich kral
Tiridat, obraceny na víru svatym Rehorem, Osvetitelem Armenu. Armenie se tak stala prvním kresťanskym statem a od 5. století je tamní nejvyssí hlavou církve armensky katholikos. Jiz od roku 449
Bludovický informátor

• 4 •

Informator Błędowicki

museli Armeni celit tlaku Persanu, kterí je nutili vzdat se kresťanství a prijmout Mazdaznan. Prestoze
armenska armada v roce 451 podlehla nekolikanasobne perske presile, jejich odpor vuci Mazdaznanu byl tak intenzivní, ze v roce 484 byli Persane nuceni vyhlasit nabozenskou svobodu. Armeni tak
svoji víru uhajili. Tím ale období utlaku Armenu a jejich víry neskoncilo. Nasledovali Byzantinci, Arabove a Turci, kterym byli Armeni se svou
vírou trnem v oku. Pronasledovaní a utlak
ze strany dobyvatelu vsak Armenum paradoxne vzdy jejich víru upevnil. Poslední
velke pronasledovaní ze strany Turku bylo na prelomu 19. a 20. století. Pri nem zahynulo a bylo vyvrazdeno okolo 1,5 milionu Armenu. Existuje rada dukazu, ze tehdejsí turecka vlada mela v planu Armeny
zcela vyhladit, avsak Turecko dodnes zpochybnuje, ze by se genocidy dopustilo.
V soucasne dobe jsou Armeni opet ohrozovani, tentokrat muslimskym Azerbajdzanem ve valce o Nahorní Karabach. Za klícove vsak Armeni
povazují opetne získaní sveho narodního symbolu, hory Ararat, na níz po potope pristala Noemova
archa. Ta je vsak v soucasnosti na uzemí Turecka.
Armenii jsem poprve navstívil temer pred devíti lety, pod zastitou male humanitarní organizace Archa, slozene vyhradne ze samych dobrovolníku. Cílem teto organizace bylo pomoci starym lidem ve
meste Gyumri, na ktere nejvíce dolehaly nasledky zemetresení z roku 1988. Jednalo se o opravy jejich
obydlí, obstaravaní potravin, leku a hygienickych potreb nebo treba zdanlive o to nejmensí – navstívit je. Tito lide mnohdy prisli pri zemetresení nejen o strechu nad hlavou, ale casto i
o sve nejblizsí. Zdalo by se, ze temer 30 let
po zemetresení jiz nasledky nicive síly nemohou byt patrne. Opak je vsak pravdou.
Vsechny prumyslove podniky a vyrobní
zavody v dane oblasti byly zniceny nebo
natolik poskozeny, ze nikdy nedoslo
k jejich opetovnemu uvedení do provozu.
Chatrající tovarny a polozborene domy lze
videt temer na kazdem kroku dodnes. Po
zemetresení nastala obrovska nezamestnanost a hovorí se, ze nyní dosahuje 90%. Aby lide uzivili sebe a sve rodiny, jsou nuceni jezdit za prací do ciziny. Casto se jedna pouze o sezonní prace a to, co si na nich vydelají, jim pak musí vystacit na
obzivu i doma po cely zbytek roku. Pres to vsechno jsou vsak Armeni velice milí a pohostinní lide.
Ono biblicke - byl jsem na cestach a ujali jste se mne - tam lide nejen dodrzují, ale opravdu zijí.
Armenie je zeme na první pohled velmi chuda. Po silnicích jezdí i 40 let stara auta, domy jsou mnohdy zchatrale, okrajove silnice plne der a sprcha je spíse prepychem. Zato vsak kulturne -duchovní dedictví nesene v srdcích lidí je obrovske. Desítky dochovanych klasteru z 9. století, svetoznamí umelci
a sportovci ci více nez 1700 let kresťanske historie nam dava jasny signal, ze se jedna o narod, ktery
sve hodnoty spatruje nekde hloubeji, nez kam jen dohledne jejich oko.
- Luboš Rajdus
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Víra, naděje, láska
Od lonskeho zarí se konfirmacní prípravy zucastnovala tri devcata: Anna Dronska, Kristyna Chlebova a
Anna Zegzulkova. Organizace setkaní byla velmi ztízena v dusledku pestre mimoskolní cinnosti ucastnic
a take skutecnosti, ze Anna Dronska dojízdela
z Petrvaldu.
I presto jsme se dokazali s kandidatkami konfirmace
seznamit se vsemi zakladními oblastmi kresťanskeho ucení a zivota a pripravit k aktu konfirmace. Slavnost se konala v nedeli 29. 5. a byla tematicky zamerena na tri kresťanske zasady: víru, nadeji a lasku.
Konfirmandky byly pozvany nejen k bohosluzbam,
veceri Pane, ale rovnez na setkaní dorostu.
Pro vedení dorostu byla poslední kvetnova nedele
taktez vyznamna, neboť v jeho cele nove stanuli Michal Kubiczek, David Siuda, Martin Tokoly a Dominik
Volny. Tato ctverice prijala poverení ke sve praci
z rukou pastora.
Vedení sboru preje konfirmandkam i jejich starsím
kamaradum podnetna a inspirativní setkaní a vsichni clenove sboru se tesí na setkaní s nimi u prílezitosti bohosluzeb, svatku a jinych udalostí v kostele.

- Vladislav Volný, pastor

Jak jsme oslavili Den dětí
V nasem sboru se uz stalo tradicí, ze první cervnova nedele patrí detem. Jakby ne, vzdyť slaví
svuj Den detí a my chceme slavit s nimi, protoze jsme vdecni Panu Bohu za to, ze je mame mezi nami.
Letosní oslava se nesla v duchu tak trochu historickem. Pripomneli jsme si totiz slavneho ceskeho
krale a rímskeho císare Karla IV., jehoz 700. vyrocí narození pripada prave na tento rok.
V nadhernem hudebne-dramatickem pasmu jsme se prenesli na hrad Karlstejn a s napetím sledovali,
jak dopadne nepovolena navsteva kralovy ctvrte manzelky Elisky. Za toto vystoupení vdecíme zakum
6. trídy ZS Gorkeho pod vedením p. ucitelky Pavlíny Volne. Kraluv zivotopis v kostce nam
v prezentaci priblízil pastor Vladislav Volny. Bohosluzby take obohatily nase deti z nedelní skoly
krasnymi tony písní.
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Nasledne jsme se premístili do salu farní budovy, kde
byla vernisazí zahajena vystava prací nasich sborovych detí. Presvedcilo nas to tom, ze mame velice talentovane deti a potvrzením bylo take vyhlasení vysledku vytvarne souteze Jonas, v níz se na 3. míste
umístila Melanie Enenkelova s obrazem „Boure na
mori“ a na uzasnem 1. míste Emília Klimszova
s obrazem „Zeny u hrobu“. Jeste jednou moc blahoprejeme a ostatní talenty povzbuzujeme k ucasti
v prístím roce.
Po svacine se deti rozdelily do skupin a pilne zacaly
plnit ukoly tematicky zamerene na zivot Karla IV. Na
stanovistích získavaly prazske grose, ktere si behem
hry od jednotlivych skupin castecne vyzadal vybercí
daní. Musím konstatovat, ze se velice snazily i ty nemensí deti, prestoze prvenství patrilo starsím kamaradum, kterí si pak pochutnali na dobrotach paní Denisy Zastreskove. To uz se vsak z kuchyne linula vune
gulase a byl cas obeda, za jehoz prípravu moc dekujeme kostelnici Mirce Volne. Jeste par buchticek na prídavek, ktere upekly obetave maminky, a pak uz prisel
cas loucení.
„Za slunce ti nastokrat chceme, Pane, dekovat,“ tak zní slova jedne písne, a my jsme byli vdecni za
nadherne pocasí, neboť za necele dve hodiny lilo jako z konve… Ale to my uz jsme byli davno doma a
v suchu. Dekujeme vsem, kterí se podíleli na organizaci oslav Dne detí v bludovickem sboru.
- katechetka Ewa Pawlasová
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Bludovické evangelické kostely a jejich správce
Od kurátora na hřbitovy
Po 18 letech prace ve sboru v uradu kuratora jsem pociťoval potrebu zmeny, ktera by prospela sboru i mne. Chtel jsem vsak byt sboru nadale prospesny, ale nejak jinak. Proto jsem se rozhodl vyuzít
voleb do presbyterstva a zmen s tím spojenych a projevil jsem ochotu vzít uvolnene místo spravce
hrbitovu po odstupujícím Karlu Cyzovi.
Jak tuto změnu hodnotím s odstupem jednoho roku?
Jak jsem predpokladal, tato prace mne velice baví. Tesí mne, kdyz vidím vysledky teto prace, kdyz
hrbitovy jsou uklizeny, a navíc mam rad to posvatne ticho a atmosferu, ktera tam panuje. Rovnez
vnímam, ze i lide, kterí tam prichazejí, se chovají jinak nez jinde.
Úskalí a svízele
Není toho mnoho, snad bych privítal, kdyby nekterí lide prichazeli na hrbitov casteji nez jednou za rok na Pamatku zesnulych, kdy prinasejí na sve hroby ruzne
okazale kvetinove vazby - ať uz z zivych,
susinovych, ci umelohmotnych kvetin. A
mají na rok vystarano. Zive kvetiny brzy
uvadnou nebo omrznou, umelohmotne
jsou zase pri prvním poryvu vetru rozfoukane po celem hrbitove. A aby byl hrbitov
stale hezky, musím prubezne a neustale
tyto „ozdoby“ uklízet. Nesvarem je rovnez
„uklízení“ pouzitych svícek, kvetin a ruznych nadob za pomník. Kdyby si kazdy
najemce hrobu udrzoval na svem hrobe a 30 cm kolem nej poradek, jak je stanoveno ve Hrbitovním
radu, mel bych mnohem více casu na jinou a více potrebnou praci na hrbitovech.
Kapacita hrobových míst
Kdyz jsme pred více nez dvaceti lety prebírali hrbitovy do spravy sboru, meli jsme obavy, ze za nekolik let nebudeme mít místo pro nove hroby. Proto byl pro tento ucel zakoupen pozemek pod novym
hrbitovem na ulici Selske. S odstupem casu vidíme, ze tyto obavy byly zbytecne. Kazdym rokem nam
totiz pribyvají dalsí a dalsí volna hrobova místa. Na starem hrbitove jich mame zhruba 150 a na novem 80. Lide totiz redukují pocet hrobu, ktere si za leta jejich rodiny porídily a z dvou, trí, nekdy i
více hrobu si nechavají jeden. Jsou i prípady, kdy po zemrelych nezustanou zadní potomci a o hrob se
nema kdo starat. Podle zakona by mel kazdy, kdo jiz nechce dale pronajímat sve hrobove místo, a na
tomto míste se nenachazejí ostatky v tlecí lhute, najem radne ukoncit a hrobove místo uvest do puvodního stavu, tedy odvezt veskere hrobove zarízení (ram, pomník, desky). Bohuzel se tak vzdy nestane, najemci prestanou platit najem, zaslana posta se nam vrací zpet, a proto mame na hrbitove
nemalo opustenych a zanedbanych hrobu. Presto se i na nekterych takovych hrobech objevují obcas
polozene kvetiny, coz svedcí o tom, ze tam nekdo prichazí, ale zrejme ani neví, ze toto hrobove místo
je jiz volne, a príste, kdyz prijde, je mozne, ze tam bude jiz jiny pomník, protoze místo bude pronajato
nekomu jinemu. V letosním roce proto chci oznacit vsechny tyto dlouhodobe opustene, neudrzovane,
a tudíz volne hroby viditelnymi cedulkami s oznacením, ze se jedna o volne hrobove místo. Rovnez
dlouhodobe ubyva pohrbu do zeme a naopak pribyva zpopelnení. Pokud tedy chce zajemce nove
Bludovický informátor

• 8 •

Informator Błędowicki

hrobove místo, zada o místo urnove. Proto jsme nechali na obou nasich hrbitovech vytvorit místa pro
urnove hroby.
Smluvní vztahy.
Kazde hrobove místo musí byt podle Zakona o pohrebnictví z roku 2001 smluvne pronajato. Nestací
mít pouze zaplacen najem, jak tomu bylo dríve. Doba najmu je stanovena na 5 nebo 10 let. Pouze u
ulození ostatku do zeme je nutno zaplatit najem na dobu tlecí lhuty, coz je 20 let a pri ulození urny na
10 let. Cena se sklada ze dvou polozek. První je cena za najem, kterou stanoví Ministerstvo financí, a
tuto castku musíme respektovat. Druha je za sluzby (mzdy, odvoz odpadu, secení travy, uklid, udrzba
aj.). Tato castka se vypocítava ze skutecnych nakladu za predchozí rok a mohu Vas ujistit, ze patrí
k nejnizsím v nasem okolí. Obe tyto castky se nasobí rozmerem kazdeho hroboveho místa podle m2.
Peníze, ktere zustanou po zaplacení veskerych nakladu, setríme pro vetsí investice: vydlazdení nebo
vyasfaltovaní dalsích chodnícku na hrbitovech. Nekdy slysím kritiku, ze nase hrbitovy malo zvelebujeme. Chtel bych na vysvetlenou ríct, ze
veskere hrbitovy, ktere provozují obce,
jsou dotovany z rozpoctu techto obcí. Jelikoz jsou nase hrbitovy ve sprave církve,
ktera je financovana z daru svych clenu, a
po odluce církví od statu bude situace jeste horsí, musíme si vystacit pouze s penezi,
ktere vybereme za najem a sluzby.
Chtel bych u teto prílezitosti zduraznit, ze
je nutne hrbitovní sprave hlasit veskere
cinnosti, ktere se na hrobovem míste provadejí, zejmena ukladaní urny (navíc je
nutne dolozit kopii Listu o zpopelnení),
veskere prace – opravy, upravy nebo nove
hrobove zarízení. Ke vsemu musí byt dan
souhlas Hrbitovní spravy, abychom vedeli,
ze tyto prace jsou provadeny opravnene, kdo nese zodpovednost za prípadne skody na majetku nebo
zdraví. Tyto skutecnosti jsou velice dulezite a casto jsou obchazeny. Jako spravce hrbitova jsem
opravnen kameníky, kterí na hrbitove pracují bez naseho souhlasu, ze hrbitova vykazat.
Postup v případě pohřbu na našich hřbitovech
V prípade pohrbu do zeme je nutne zaroven se sjednaním pohrebního obradu kontaktovat i Hrbitovní spravu, ktera s pozustalymi sjedna Smlouvu na hrobove místo na dobu 20 let a zajistí hrobníka pro
vykop hrobu. Tuto praci muze vykonat pouze hrobník, ktery ma s nami uzavrenou smlouvu.
V prípade pohrbu se zpopelnením je nutne pred ulozením urny na hrbitove navstívit Hrbitovní spravu, sjednat smlouvu na dobu 10 let a donest kopii Listu o zpopelnení.
Slovo na závěr
Zaverem bych chtel ríct, ze smrt, pohrby a zalezitosti spojene se hrbitovy jsou prirozenou soucastí
nasich zivotu. Pristupujme k nim tedy zodpovedne a s pokorou.
- Rudolf Volný, správce evangelických hřbitovů v Havířově Bludovicích
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Pobory od dzwonów
Za pomocą Bozą, a za nayłaskawszym dowoleniem Nayiasnieyszego Cesarza Josefa II iest ten
Dom Bozy Ewangielicki Dolnio Blendowski w Roku 1782 załozony, dnia 18go Kwietnia tego samego
roku było iuz mieysce albo plac przez Wielebnego Pana Fabrego bywałego Kaznodzieia przy Cieszynskim Ewang. Kosciele poswięsone, a potym z wielką gorliwoscią naszych przodkow wybudowany.Co
się ale wieze albo zwonow przy tymto kosciele dotycze byliby przodkowie nasi z radoscią się o to
usiłowali aby ią zaraz wystawic albo zwony sobie przysposobic, co ale niebyło ieszcze w ten czas
Ewangielikom dowolono. Przodkowie nasi musieli w nadzieyi się cieszyc, ze potomkom ta radosc
zostanie, a przyszła w roku 1849 iako w złotym wieku za panowania teraznieyszego Cesarza Franciszka Jozefa. Dzięka Bogu za dar wielki! Jak skoro Konstytucya w naszym Cesarstwie Rakuskim się
ogłosiła, rozerwały się tez z nią zaraz pęta uwięzienia a ucisnienia Ewangielikow w całym Cesarstwie
Rakuskim, zaraz z nią przyszła Ewangielikom prawo rownosci z innymi Cesarskimi Obywatelami,
albo wolnosc wiary zupełna. Ewangielikom dowolono fundowac wieze, i własne zwony sprawowac,
zniesione są wszystkie cięzary, ktore Ewangielicy Katolickim Fararzom przed tym płacic
musieli pod czas Tolerancyi, iako tez i dziesięciny ktore gwałtem zesypac musieli. Jak skoro się ta radosna nowina i w naszym Dolnio
Blendowskim Zborze rozgłosiła, wzniecił się
ogien zywy we wszystkich Członkach naszego
Zboru, zeby sebie takze wieze i zwony przy
naszym kosciele wyfundowac. Zaraz się zaczęły dobrowolne składki, z ktorych nayprzod dwa zwony ieden dwu Centowy a drugi
cztyry Centowy wygotowac dali, i tez zaraz
zapłacili, ktore tez iuz na 22go Lipca 1849
przez
Wielebnego
Pana
Pastora
Folwarcznego z wielką uroczystoscią
poswięcone były. Potym tez był i trzeci
osmi Centowy ukupiony ktory na Swięto
Bozego Narodzenia na ranne Nabozenstwo
albo
na
Jutrznią
cały
zbor
z przerazliwym głosem pierwszy raz do domu Bozego zawołał. Kolatorowie a
Deputyrowani koscioła tego radzili się daley o wyfundowaniu
naszey Wiezy tu załozoney i
gotowali po częsci ku temu potrzebne Materyały, a dnia 16go
Lipca roku 1850 było iuz
mieysce na wybudowanie
wiezy naznaczone, grunty wykopane i przez Wielebnego Pastora
Pana
Folwarcznego
iakozto tutecznego Kaznodzieię w
przytomnosci
Kolatorow
niektorych,
tuteyszego
Urzędu dziedzinskiego i
innych Członkow Zborowych poswięsone. Po dokonczeniu mowy Pana Księdza, ktora serca wszystkich przytomnych radoscią
przerazała, a do dzięki ku Bogu za tak nieoszacowany dar, i do miłosci przeciwko innym Społbraciom
naszym pobudzała, zaczął mowę tuteyszy Dobrodziey Koscioła tego Jego Mosc bywały dziedziczny
Pan w Dolnich Błedowicach Jerzy Gurniak, przypomniawszy iako iuz przez Tolerancyą za czasu Jozefa II Cesarza Nayiasnieyszego Ewangielikom wielka się radosc uczyniła, ktora ale daleko nieprzyrownywa się tey, ia kieysmy sie dozyli. Buduymy tą wieze upomniał, a uzywaymy tez wolnosci nam
daney. – Zanim Kolatorowie Jedrzey Pawełek posiadatel gruntu z Cierlicka, ktory uznawał, zesmy
dozyli, czego sobie przodkowie nasi serdecznie zyczyli, z tego się radowac trzeba, i z miłosci ku temu
budynku przyczyniaymy ieden kazdy Cząstke swoią – Jako tez i Bernhard Kołder posiadatel gruntu i
Foyt z Dolnich Blendowic, ktory takze uznawał to wielkie dobrodzieystwo ktore nam Bog wszechmogący raczył dac dozyc, za cosmy mu dziękowac powinni, a ku koncu wyrzekł zyczenia soie, zeby przy
następuiącey pracy Pan Bog pomocnikiem a Opatrownikem byc raczył, aby się prz tym budowaniu
zadne nieszczęscie ani zadna zła przygoda niestała. Po dokonczeniu tych mow był pierwszy kamien
gruntowy na prawey stronie od Fary w rogu z wielką gorliwoscią od Palera P. Klohsa załozony, a nayprzod od Pana Kaznodzieie, potym od Pana Gurniaka i przytomnych Kolatorow znakiem przybicia na
długą pamiątkę potwierdzony i zegnany w Imieniu Boga Oyca, Syna i Ducha Swiętego Amen.
- W Dolnich Blendowicach dnia 56 Lipca 5850
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Bernh. Folwarczny, Ksiądz t. zboru.
W roku 1852 szczęsliwie budowanie wiezy dokonczono, 20go Lipca (July) zawieszono dway
mnieysze dzwony do wiezy po południu, a przed południem 20go t. m. dzwon wielki.
Dzien sw Bartołomieya t. i. 24go Sierpnia
(August) tego roku iest znakomiły zborowi Błendowskiemu. Uroczystosci obchodzenia Wiezy poswięcenia. Czas
piękny, iasna pogoda swiętu sprzyiała.
Wielkie się zgromadzenie przy kosciele
stało. Hufami ludzie z roznych okolic, z
bliska i z daleka się schodzili, było widac
ludzi, z roznego tez stanu. C.K. urzędnik
Pan okręgowy Hetman Woytech z Cieszyna, z nim Pan Kwitta Jegeniew okręgowy
byli przytomnemi. Z Księdzow Ewang.
zborow P.P. Tlik Andrzey i Gustav Klapsia
z Cieszyna, ksiądz Ligotski P. Filippek przyszli. O 10 godzinie nabozenstwo się zaczęło z piesnią: Chwaliz Pana jiz nami
dusse ma etc. Koło Koscioła idąc ze spiewem i instrumentalnemi odgłosy az przed wieze, gdzie na
Trybunę wstąpiwszy, Pan Ksiądz Zlik nowe to kwiaty i przystrojem roznym przyozdobione dzieło to
iest wieze, zegar i dzwony przystoynie poswięcił, mowiąc: Coscie sobie zyczyli, dosiągnęliscie. Wieza
tato swiadectwem wam będzie, wolnosci wiary i Kosciołu Ew. gorliwosci we wierze. Po poswięceniu
w Imieniu B., Oyca, Syna i D. sw. postąpili sprawcy Duchowni na stopien Kamienny przed wieze pod
spiewem: Chwaltez Naymocnieyszego a tu ksiądz domowy Błendowski wspomniał iako się za Nayjasniejszego Cesarza Jozefa II ewangielicy tu prawie Koscioł wybudowany radowali, teraz 70 lat pozniey potomkowie pod sławnym panowaniem Cesarza Franciszka Jozefa dano wieze wybudowac.
Gorliwosc swięta ofiar się upomniała i z trudnosciom to dzieło nowo wykonane, ale szczęsliwie, za co
Bogu dziękę radosną oddac się nalezy, W tym otworzył Koscioła drzwi, a ludzie się garnęli z uciechą
niespowiedzianią. W kosciele Pan Kłapsia Liturgie konał u Ołtarza a Pan
ksiądz z Ligotki
Philippek kazanie trzymał potęzne według tekstu
Psalmu 100, co
mu powodem było, pokazac zborowi i słuchaczom,
iako
Koscioł.
Ewang. W Sląsku się od Czasow Cesarza Jozefa I az
dotąd buduie,
iako ku temu nalezy i Wieza w Błedowic wybudowana
upomniec
daley, iako sobie otrzymaney wiary swobody i wolnosci Koscioła
wazyc uzywac, na Jezusie Krystusie sie budowac i
słowem iego do
obcowania prawie chrzescianskego pobudzac nalezy.
Kazanie wprawdzie wrazenie w seriach słuchaczow wielkie uczyniło. Po Kazaniu
z ofiarą i spiewem piesni: Boze zachoway Cesarza
etc. nabozenstwo
się zakonczyło, a uroczystosc ta Koscioła ew. w Błedowicach wycisła łzy z oczu starcow, ktorzy za dni zywota uwidzieli i usłyszeli, czego sobie serdecznie długo zyczyli. Długo to w pamiątce Koscioła i zboru tego zostanie a potomkom i dzieciom
długo o tey uroczystosci wykłodac i wspominac będą wszyscy, ktorzy ią z całym sercem i z uciechą
duszy Bogu wierney obchodzili.
W poznieyszych trzech latach budowano farę a za tym szkołę, ktora 1858 – 24 Aug. oraz z koscielnym swiętem, uroczyscie poswięcona jest. Jest ona na 2 piętra wybudowana ale dosc skępa.
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Jubilanté

Křty

85 let

Tomáš Pulko, Tomáš Pulko a Petra Partiová
Adam Łaboj, Łabojovi Jan a Mariola
Johana Březinová, Březinovi Tomáš a Jana
Sophia Vítková, Martin Vítek a Michaela Dopiráková
Diana Barbora Horváthová, František Horváth
a Barbora Sikorová
Migel Horváth, František Horváth a Barbora Sikorová
Tibor Čopák, Jan Kallo a Iveta Čopáková
Dominik Čopák, Iveta Čopáková
Nikola Makulová,Karel Makula a Emilie Lakatošová
Nikol Fizerová, Daniel Fizer a Nikola Makulová
Matylda a Marek Kurcovi, Kurcovi Marek a Lucie
Adam Kubečka, Pavel Kubečka a Jana Fondrková

Polášková Hildegarda, Šenov
Korzec Vladislav, Havířov – Město
Kołorz Alfred, Havířov – Datyně

80 let
Pohludková Olga, Havířov – Město

75 let
Rupčíková Irena, Havířov – Bludovice
Michalik Jan, Havířov – Bludovice
Ing. Macura Emil, Havířov – Bludovice
Szturc Zdzisław, Havířov – Šumbark

70 let
Farná Hilda, Havířov – Město
Śmiłowska Danka, Havířov – Bludovice
Hájková Daniela, Havířov – Šumbark

65 let
Prymusová Wanda, Havířov – Bludovice
Przeczková Anna, Havířov – Podlesí

60 let
Galušková Květuše, Havířov – Bludovice
Ing. Wozniaková Danuta, Havířov – Město

Svatby
Drábek Lukáš a Ieva, roz. Rackevičiuté
Vlachynský Petr a Kateřina, roz. Tőkőlyová
Toman Alexandr a Pavlína, roz. Ketnerová
Daniel Sven Gősta Jakobsson a Pavla, roz. Kačorová
Cunda Tomáš a Pavlína Nitsche, roz. Pawerová
Vasil Daniel a Kateřina, roz. Žďarová
Kornas Jan a Jana, roz. Podstawková
Tračík Štěpán a Markéta, roz. Paszová
Sochorek Robert a Eliška, roz. Svatoňová
Hájek Marian a Zuzana, roz. Proskeová
Popelka Marek a Aneta, roz. Chybidziurová
Čmiel Martin a Pavlína, roz. Zemanová

Pohřby

55 let

Anna Krygiel, Havířov – Bludovice, 87 let
Elza Galgonková, Havířov - Dolní Datyně, 91 let
Amalie Fukalová, Havířov – Podlesí, 98 let
Emilie Pawlasová, Havířov – Město, 92 let
Marie Bałonova, Havířov – Bludovice, 95 let

Palarčíková Dagmar, Havířov – Bludovice
Jarzabková Alena, Havířov – Město
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