
...a zase zpívám 

 Na 14. koncerte  na varhany, ktery  se konal 26. dubna 2016, 
za r il s kapelou Bacily její  dlouholety  c len Va clav Necka r . Se skupi-

nou, jiz  r í dí  jeho bratr Jan Necka r , nata c í  a koncertuje jiz  od 70. let 
20. století . Mnozí  z na s si tohoto zna me ho interpreta rovne z  pama-
tují  z filmu , napr . Ostr e sledovane  vlaky nebo S í lene  smutna  princez-

na, v ne mz  si zahra l s Helenou Vondra c kovou. Pr ed ne kolika lety jej 
postihla mozkova  mrtvice, ktera  mu zme nila z ivot od za kladu  – zno-

vu se zac al uc it mluvit. Dr í ve zpí val anglicky i rusky, mluvil perfekt-
ne  ne mecky. Sve r il se, z e dnes zvla dne 20 pí sní , dals í  jsou nad jeho 

sí ly. To, co jsme slys eli na koncerte , byla bilance jeho z ivota: zapo-
slouchali jsme se nejen do stars í ch hitu , ale pr ekvapil na s s iroky m 

repertoa rem novy ch pí sní , ve ktery ch se c asto zmin uje o Bohu nebo 
ande lech. Pr i poslechu pí sne  Pu lnoc ní  na m doslova naskakovala hu-
sí  ku z e na te le. A coz  teprve pí sen  Ande le  stra z ní ? Lze pr edpokla dat, 

z e pí sen  je vyzna ní m samotne ho interpreta, z e ande le  stra z ní  se nad 
na mi vzna s ejí  a ochran ují  na s od vs eho zle ho, kdyz  se na m ma  ne co 

sta t. Za ve rem dodejme, z e Va clav Necka r  obdrz el 28. r í jna 2015 z rukou prezidenta Medaili za za slu-
hy I. stupně.   

  

Posílení na duchu i na těle 

 Svatodus ní  sva tky, ktere  se v tomto  roce slavily 

15. kve tna, se nesly nejen v duchu tradic ní  bohosluz by a 
smaz ení  vajec iny, ale i historicky 5. Koncertu sborový ch 

talentů, který se možná stane bludovickou svatodušní tra-
dicí . Otcem 
mys lenky 

sborove ho 
koncertu 

se stal kura tor sboru Karol Klimsza. Posluchac i si mohli 
vyslechnout pe vecka  a instrumenta lní  vystoupení , ktera  

me la vysokou u roven . Tre ma byla vs em vystupují cí m, 
jichz  bylo pr es c tyr icet, naprosto cizí m slovem a vde c -

ne mu publiku nezby valo nez  obdivne  tleskat. A to zda-
leka interpreti nevyc erpali svu j repertoa r, mají  tedy co 
uka zat i pr í s tí  rok.   
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Pak uz  na sledovalo pozva ní  do sa lu k chutne mu obc er-
stvení  - tradic ní  vajec ina byla letos usmaz ena ze 197 va-

jí c ek. Pranostika Ma j - půjdeme v háj se ve svatodušní ne-
de li nesplnila, neboť kvu li nepr í znive mu a chladne mu 

poc así  si vs ichni u c astní ci spolec ne  poví dali v teple  
mí stnosti farní  budovy. U bohate  prostr ene ho stolu 

s frga ly kostelnice Mirky Volne  a s por a dny m chlebem 
vajec iny bylo vs em pr í tomny m opravdu pr í jemne . De ku-

jeme vs em, kter í  se podí leli na pr í prava ch cele ho sboro-
ve ho dne.  

- vicekurátorka Jarmila Piechová  

Interview  

 Mgr. Anna Bystrzycka, Ph.D. teologię wystu-
diowała 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 duszpas-
terskiej.  

Pani Pastor, w naszym zborze pomaga Pani od kilku 

lat. Które zbory są Pani macierzystymi zborami? 

Chyba wszystkie. Pracowałam wszędzie. Często ro wnoczes nie w kilku zborach. Wysyłano mnie 
wszędzie nie pytając mnie, nawet nie spisując z adnej umowy od kiedy do kiedy i w kto rym zborze. 

Nawet nie sprawdzając, czy mam tam jak dojechac  i czy zbo r sobie z yczy moją obecnos c . Był to okres 
nagonki na księz y, aby stawali się tajnymi wspo łpracownikami rez imu komunistycznego. Był to czas 

pogardy i poniz enia. Księz y zamykano tylko niekto rych. Ale poniz ano 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 Bo g mo wi o z yciu. Wdowa na po-
grzebie i dziecko na religii. Utkwiło mi kilka momento w - chłopiec, kto rego opus cił ojciec a potem 

miał drugiego, na religii nagle rados nie wyskoczył, z e jest jak Jezus, bo Jezus tez  miał drugiego ojca1. 

Inne dziecko adoptowane, cieszyło się, z e Mojz esz tez  miał dwie mamy2. Dziecko szykanowane z ra-
dos cią usłyszało, z e ap. Paweł powiedział do oprawcy: s ciano pobielana3, a Jezus o Herodzie, z e to 

lis4. Często wierzące dzieci są przekonane, z e nie mają prawa się bronic .              

Religię w szkołach podstawowych uczyłam NON STOP przez 40 lat. Czechosłowacja była jedynym 
pan stwem socjalistycznym, w kto rym religia w szkołach podstawowych  zawsze była legalna.  

______________________________ 
1 Łukasz 2,48 
2 2. Mojz eszowa 2, 9-10 
3 Dzieje Apostolskie 23,3 
4 Łukasz 13,32 
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Propaganda komunistyczna jednak tak wymyła nam mo zgi, z e dyrektorzy tylko w niekto rych 
szkołach mieli odwagę przyjmowac  zgłoszenia na religię. Po rewolucji aksamitnej w r. 1989 przy-

była mi religia w przedszkolach, w gimnazjach, w szkole zawodowej oraz wykłady na Uniwersytecie 
Ostrawskim.  Na szczęs cie od początku miałam rower a potem młodzi pan stwo Macurowie z Nie-

boro w, choc  samym się nie przelewało i mieli wtedy ma-
lutkie bliz niaki, zamiast sobie, to mnie kupili moped.  Wte-

dy byłam administratorem w Gro dku, religię uczyłam 
ro wniez  w Trzyn cu a godziny biblijne prowadziłam w Nie-

borach i Kojkowicach. Moz na mnie było widziec  wszędzie. 
To było do roku 1989. Potem juz  władze Czechosłowackie 
dały zgodę, abym za pieniądze z Zachodu od Kos cioła otr-

zymała słuz bowy samocho d, małego polskiego fiacika.  

W roku 2008 zrobiła Pani doktorat z pedagogiki na Fa-
kultecie Pedagogicznym Uniwesytetu Karola w Pradze. 

Pracę doktorską (dysertacyjną) napisała Pani pod ty-
tułem Filozofia wychowania Janusza Korczaka. Jest Pa-

ni 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, z e Jezus urzekł mnie 
wczes niej. Korczak i Jezus są bardzo podobni do siebe. Po-

ruszają te same sprawy. Mo wią o tym, by z yc  odpowied-
zialnie. Podkres lają godnos c  człowieka, to znaczy człowiek 

nie moz e zrobic  z siebie szmaty. Ani drugiego nie moz e zeszmacic .  Obaj, Jezus i Korczak powaz nie 
traktują dziecko. To chrzes cijan stwo wniosło do kultury europejskiej wspaniałe kolędy o Dzieciątku. 
Poczęciu Jezusa, tak jak wielu innym dzieciom, towarzyszył skandal, Maria z Jo zefem potrafili to 

unies c . W dodatku byli uciekinierami, i to z dzieckiem.  Korczak opiekował się dziec mi sierotami, 
znajdami, podrzutkami. Włas nie na internecie przeczytałam, z e wczoraj do baby boxu w Pradze 9 w 

Hloube tí ne   odłoz ono dziewczynkę. Dano jej na imię Vlaďka. Kiedys  by o niej powiedziano, z e to zna-
jda. Parę dni temu pojawiła się informacja, z e gdzies  zniknęły tysiące sierot dzieci uciekiniero w. To 

dzieci, kto rych rodzice utonęli albo zginęli w czasie ucieczki. Pono nie bylis my w stanie tym dzieciom 
pomo c. Gdzie teraz są? Rozebrali je sobie pedofile albo handlarze nerek i serduszek do transplan-

tacji, albo zrobiono z nich nieletnich z ołnierzy? Korczak powiedział: Respektuję prawa Boskie a nie 
prawa wymys lone przez urzędnika. Stanął przeciw biurokracji. Tak samo Jezus. To Jezus powiedział, 
z e człowiek jest waz niejszy niz  przepisy, nawet niz  Bogiem ustanowiony sabat5. Niestety i Jezus i 

Korczak z takimi poglądami, nie mieli prawa z yc .  Jezus zmarł na Golgocie, Korczak w nazistowskim 
obozie zagłady w Treblince. Obaj byli Z ydami.    

Czemu Pani poświęca swój wolny czas i jak wykorzystuje swój wiek emerytalny? 

Improwizuję niemal wszystko. W przedostatni wtorek maja niosłam na przykład sukienkę na bale-
towy występ małej Ali, wnuczki mojej siostry, bo nie miał kto. Potem oczywis cie ten balet obejr-
załam i dowiedziałam się o Isadorze Duncan, amerykan skiej tancerce, kto ra tak podziwiała Związek 

Radziecki, z e się tam przeprowadziła. Amerykan skiego mys lenia nie rozumiem. Więc wnet 
zamo wiłam ksiąz kę o tej Amerykance, kto ra tan cem chciała nawracac  bolszewickich robotniko w i 

rolniko w. Nie rozumiem amerykan skich pisarzy, ani studento w wracających z USA, szokuje mnie 
kandydat na prezydenta Trump, i nawet ta ich nadwaga. Ksiąz kę włas nie doczytałam.  

______________________________ 
5 Marek 2,27 

Bludovický informátor     •  3  •     Informator Błędowicki 



Zaczęło się od sukienki a skon czyło na 
czytaniu o Isadorze Duncan, to znaczy o 

tym, jaka była naiwna a jednak potrafiła 
wnies c  tyle dobra i piękna. Czy Bo g ma 

jakies  sito, z e potrafi ratowac  nas od tej 
głupoty ludzkiej tak, z e dobro zostaje? 

W maju byłam w Genewie, gdzie Polska 

Misja przy ONZ corocznie organizuje se-
minarium korczakowskie na temat Praw 

Dziecka. Zjechali się ludzie z całego s wia-
ta. Niestety, mo wiąc kro tko, i tu wszystko 

skon czyło się na deklaracjach.  Pono 
przepisy nie pozwalają na więcej a dyplo-
maci przepiso w 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 

skro ty. Zebrę namalowano tak strasznie daleko, z e nikt po niej nie chodzi. Stwierdziłam, z e projek-
tantem tej zebry jest człowiek wierzący. Dlaczego w tak błahej sprawie nie kierował się wskazo wką 

Jezusa - z e zebrę trzeba dostosowac  do człowieka? A nie odwrotnie. Czy miał się tego nauczyc  na stu-
diach technicznych, czy na religii? Na religii w przedszkolu? Czy na religii w szkole? Czy w gimna-

zjum? A kto go uczył na religii?  A moz e wtedy był nieobecny?  

Jednym słowem na emeryturze obserwuję z ycie i zadaję pytania, na kto re nikt mi nie umie od-
powiedziec .  

Dziękuję za rozmowę.  Pavlína Volná   

 

Reportáž: Z Česka do Arménie 

 Letos v kve tnu jsem me l moz nost 

navs tí vit zemi, ktera  se spolu s Gruzií  a 
A zerba jdz a nem r adila do rozpadu SSSR 

v roce 1991 mezi Zakavkazske  republiky. 
R ec  bude o Arme nii. Tato zeme  se rozkla -

da  zhruba uprostr ed mezi C erny m a Kas-
picky m mor em jiz ne  od pohor í  Kavkaz. Ve 
srovna ní  s C eskou republikou ma  rozlohu 

ani ne polovic ní  a co do poc tu obyvatel 
jich ma  asi jen tr etinu, pr ic emz  cela  jedna 

tr etina z nich z ije v hlavní m me ste  Jereva-
nu. Avs ak diaspora Arme nu  z ijí cí ch pr e-

va z ne  v Rusku, USA, Francii, Sy rii c i Libanonu c í ta  okolo 10 milionu  lidí . Co se ty ka  nadmor ske  vy s ky 
je Arme nie poloz ena vy s e nez  C eska  republika, neboť jen 10% u zemí  se rozkla da  ní z e nez  1000 m 

nad mor em a nejvys s í  horou je Aragac dosahují cí  4090 m. 

Obyvatele  se hrde  hla sí  ke kr esťanství , ktere  pr ijal za sta tní  na boz enství  v roce 301 n. l. jejich kra l 
Tiridat, obra ceny  na ví ru svaty m R ehor em, Osve titelem Arme nu . Arme nie se tak stala první m kr es-

ťansky m sta tem a od 5. století  je tamní  nejvys s í  hlavou cí rkve arme nsky  katholikos. Jiz  od roku 449 
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museli Arme ni c elit tlaku Pers anu , kter í  je nutili vzda t se kr esťanství  a pr ijmout Mazdazna n. Pr estoz e 
arme nska  arma da v roce 451 podlehla ne kolikana sobne  perske  pr esile, jejich odpor vu c i Mazdazna -

nu byl tak intenzivní , z e v roce 484 byli Pers ane  nuceni vyhla sit na boz enskou svobodu. Arme ni tak 
svoji ví ru uha jili. Tí m ale období  u tlaku Arme nu  a jejich ví ry neskonc ilo. Na sledovali Byzantinci, Ara-

bove  a Turci, ktery m byli Arme ni se svou 
ví rou trnem v oku. Prona sledova ní  a u tlak 

ze strany dobyvatelu  vs ak Arme nu m para-
doxne  vz dy jejich ví ru upevnil. Poslední  

velke  prona sledova ní  ze strany Turku  by-
lo na pr elomu 19. a 20. století . Pr i ne m za-
hynulo a bylo vyvraz de no okolo 1,5 milio-

nu  Arme nu . Existuje r ada du kazu , z e teh-
dejs í  turecka  vla da me la v pla nu Arme ny 

zcela vyhladit, avs ak Turecko dodnes zpo-

chybn uje, z e by se genocidy dopustilo. 

V souc asne  dobe  jsou Arme ni ope t ohro-
z ova ni, tentokra t muslimsky m A zerba jdz a nem ve va lce o Na horní  Karabach. Za klí c ove  vs ak Arme ni 

povaz ují  ope tne  zí ska ní  sve ho na rodní ho symbolu, hory Ararat, na ní z  po potope  pr ista la Noemova 
archa. Ta je vs ak v souc asnosti na u zemí  Turecka. 

Arme nii jsem poprve  navs tí vil te me r  pr ed deví ti lety, pod za s titou male  humanita rní  organizace Ar-

cha, sloz ene  vy hradne  ze samy ch dobrovolní ku . Cí lem te to organizace bylo pomoci stary m lidem ve 
me ste  Gyumri, na ktere  nejví ce dole haly na sledky zeme tr esení  z roku 1988. Jednalo se o opravy jejich 
obydlí , obstara va ní  potravin, le ku  a hygienicky ch potr eb nebo tr eba zda nlive  o to nejmens í  – navs tí -

vit je. Tito lide  mnohdy pr is li pr i zeme tr e-
sení  nejen o str echu nad hlavou, ale c asto i 

o sve  nejbliz s í . Zda lo by se, z e te me r  30 let 
po zeme tr esení  jiz  na sledky nic ive  sí ly ne-

mohou by t patrne . Opak je vs ak pravdou. 
Vs echny pru myslove  podniky a vy robní  

za vody v dane  oblasti byly znic eny nebo 
natolik pos kozeny, z e nikdy nedos lo 
k jejich ope tovne mu uvedení  do provozu. 

Cha trají cí  tova rny a polozbor ene  domy lze 
vide t te me r  na kaz de m kroku dodnes. Po 

zeme tr esení  nastala obrovska  nezame st-
nanost a hovor í  se, z e nyní  dosahuje 90%. Aby lide  uz ivili sebe a sve  rodiny, jsou nuceni jezdit za pra-

cí  do ciziny. C asto se jedna  pouze o sezo nní  pra ce a to, co si na nich vyde lají , jim pak musí  vystac it na 
obz ivu i doma po cely  zbytek roku. Pr es to vs echno jsou vs ak Arme ni velice milí  a pohostinní  lide . 

Ono biblicke  - byl jsem na cesta ch a ujali jste se mne - tam lide  nejen dodrz ují , ale opravdu z ijí . 

Arme nie je zeme  na první  pohled velmi chuda . Po silnicí ch jezdí  i 40 let stara  auta, domy jsou mnoh-
dy zcha trale , okrajove  silnice plne  de r a sprcha je spí s e pr epychem. Zato vs ak kulturne -duchovní  de -

dictví  nesene  v srdcí ch lidí  je obrovske . Desí tky dochovany ch kla s teru  z 9. století , sve tozna mí  ume lci 
a sportovci c i ví ce nez  1700 let kr esťanske  historie na m da va  jasny  signa l, z e se jedna  o na rod, ktery  
sve  hodnoty spatr uje ne kde hloube ji, nez  kam jen dohle dne jejich oko.  

- Luboš Rajdus 
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Víra, naděje, láska 

Od lon ske ho za r í  se konfirmac ní  pr í pravy zu c astn o-
vala tr i de vc ata: Anna Dronska , Kristy na Chlebova  a 

Anna Zegzulkova . Organizace setka ní  byla velmi ztí -
z ena  v du sledku pestre  mimos kolní  c innosti u c astnic 

a take  skutec nosti, z e Anna Dronska  dojí z de la 
z Petr valdu.  

I pr esto jsme se doka zali s kandida tkami konfirmace 

sezna mit se vs emi za kladní mi oblastmi kr esťanske -
ho uc ení  a z ivota a pr ipravit k aktu konfirmace. Slav-

nost se konala v nede li 29. 5. a byla tematicky zame -

r ena na tr i kr esťanske  za sady: ví ru, nade ji a la sku. 
Konfirmandky byly pozva ny nejen k bohosluz ba m, 

vec er i Pa ne , ale rovne z  na setka ní  dorostu.  

Pro vedení  dorostu byla poslední  kve tnova  nede le 
takte z  vy znamna , neboť v jeho c ele nove  stanuli Mi-

chal Kubiczek, David Siuda, Martin To ko ly a Dominik 
Volny . Tato c tver ice pr ijala pove r ení  ke sve  pra ci 

z rukou pastora.  

Vedení  sboru pr eje konfirmandka m i jejich stars í m 
kamara du m podne tna  a inspirativní  setka ní  a vs ichni c lenove  sboru se te s í  na setka ní  s nimi u pr í le-

z itosti bohosluz eb, sva tku  a jiny ch uda lostí  v kostele.  

- Vladislav Volný, pastor 

 

 

 

 

 

 

Jak jsme oslavili Den dětí 

 V nas em sboru se uz  stalo tradicí , z e první  c ervnova  nede le patr í  de tem. Jakby ne, vz dyť slaví  
svu j Den de tí  a my chceme slavit s nimi, protoz e jsme vde c ni Pa nu Bohu za to, z e je ma me mezi na mi. 

Letos ní  oslava se nesla v duchu tak trochu historicke m. Pr ipomne li jsme si totiz  slavne ho c eske ho 
kra le a r í mske ho cí sar e Karla IV., jehoz  700. vy roc í  narození  pr ipada  pra ve  na tento rok.  

V na dherne m hudebne -dramaticke m pa smu jsme se pr enesli na hrad Karls tejn a s nape tí m sledovali, 

jak dopadne nepovolena  na vs te va kra lovy c tvrte  manz elky Elis ky. Za toto vystoupení  vde c í me z a ku m 
6. tr í dy ZS  Gorke ho pod vedení m p. uc itelky Pavlí ny Volne . Kra lu v z ivotopis v kostce na m 
v prezentaci pr iblí z il pastor Vladislav Volny . Bohosluz by take  obohatily nas e de ti z nede lní  s koly 

kra sny mi to ny pí sní .  
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 Na sledne  jsme se pr emí stili do sa lu farní  budovy, kde 
byla vernisa z í  zaha jena vy stava prací  nas ich sboro-

vy ch de tí . Pr esve dc ilo na s to tom, z e ma me velice ta-
lentovane  de ti a potvrzení m bylo take  vyhla s ení  vy -

sledku  vy tvarne  soute z e Jona s , v ní z  se na 3. mí ste  
umí stila Mela nie Enenkelova  s obrazem „Bour e na 

mor i“ a na u z asne m 1. mí ste  Emí lia Klimszova  
s obrazem „Z eny u hrobu“. Jes te  jednou moc blaho-

pr ejeme a ostatní  talenty povzbuzujeme k u c asti 
v pr í s tí m roce. 

Po svac ine  se de ti rozde lily do skupin a pilne  zac aly 

plnit u koly tematicky zame r ene  na z ivot Karla IV. Na 
stanovis tí ch zí ska valy praz ske  gros e, ktere  si be hem 
hry od jednotlivy ch skupin c a stec ne  vyz a dal vy be rc í  

daní . Musí m konstatovat, z e se velice snaz ily i ty ne-
mens í  de ti, pr estoz e prvenství  patr ilo stars í m kama-

ra du m, kter í  si pak pochutnali na dobrota ch paní  De-
nisy Za str es kove . To uz  se vs ak z kuchyne  linula vu ne  

gula s e a byl c as obe da, za jehoz  pr í pravu moc de kuje-

me kostelnici Mirce Volne . Jes te  pa r buchtic ek na pr í -

davek, ktere  upekly obe tave  maminky, a pak uz  pr is el 
c as louc ení . 

„Za slunce ti nastokra t chceme, Pane, de kovat,“ tak zní  slova jedne  pí sne , a my jsme byli vde c ni za 

na dherne  poc así , neboť za necele  dve  hodiny lilo jako z konve… Ale to my uz  jsme byli da vno doma a 
v suchu. De kujeme vs em, kter í  se podí leli na organizaci oslav Dne de tí  v bludovicke m sboru.  

- katechetka Ewa Pawlasová 
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Bludovické evangelické kostely a jejich správce 

Od kurátora na hřbitovy  

Po 18 letech pra ce ve sboru v u r adu kura tora jsem pociťoval potr ebu zme ny, ktera  by prospe la sbo-
ru i mne . Chte l jsem vs ak by t sboru nada le prospe s ny , ale ne jak jinak. Proto jsem se rozhodl vyuz í t 

voleb do presbyterstva a zme n s tí m spojeny ch a projevil jsem ochotu vzí t uvolne ne  mí sto spra vce 
hr bitovu  po odstupují cí m Karlu Cyz ovi. 

Jak tuto změnu hodnotím s odstupem jednoho roku? 

Jak jsem pr edpokla dal, tato pra ce mne velice baví . Te s í  mne, kdyz  vidí m vy sledky te to pra ce, kdyz  

hr bitovy jsou uklizeny, a naví c ma m ra d to posva tne  ticho a atmosfe ru, ktera  tam panuje. Rovne z  
vní ma m, z e i lide , kter í  tam pr icha zejí , se chovají  jinak nez  jinde. 

Úskalí a svízele  

Není  toho mnoho, snad bych pr iví tal, kdy-
by ne kter í  lide  pr icha zeli na hr bitov c aste -
ji nez  jednou za rok na Pama tku zesnu-

ly ch, kdy pr ina s ejí  na sve  hroby ru zne  
oka zale  kve tinove  vazby - ať uz  z z ivy ch, 

sus inovy ch, c i ume lohmotny ch kve tin. A 
mají  na rok vystara no. Z ive  kve tiny brzy 

uvadnou nebo omrznou, ume lohmotne  
jsou zase pr i první m poryvu ve tru rozfou-

kane  po cele m hr bitove . A aby byl hr bitov 
sta le hezky , musí m pru be z ne  a neusta le 
tyto „ozdoby“ uklí zet. Nes varem je rovne z  

„uklí zení “ pouz ity ch sví c ek, kve tin a ru z-
ny ch na dob za pomní k. Kdyby si kaz dy  

na jemce hrobu udrz oval na sve m hrobe  a 30 cm kolem ne j por a dek, jak je stanoveno ve Hr bitovní m 
r a du, me l bych mnohem ví ce c asu na jinou a ví ce potr ebnou pra ci na hr bitovech. 

Kapacita hrobových míst 

Kdyz  jsme pr ed ví ce nez  dvaceti lety pr ebí rali hr bitovy do spra vy sboru, me li jsme obavy, z e za ne ko-

lik let nebudeme mí t mí sto pro nove  hroby. Proto byl pro tento u c el zakoupen pozemek pod novy m 
hr bitovem na ulici Selske . S odstupem c asu vidí me, z e tyto obavy byly zbytec ne . Kaz dy m rokem na m 

totiz  pr iby vají  dals í  a dals í  volna  hrobova  mí sta. Na stare m hr bitove  jich ma me zhruba 150 a na no-
ve m 80. Lide  totiz  redukují  poc et hrobu , ktere  si za le ta jejich rodiny por í dily a z dvou, tr í , ne kdy i 

ví ce hrobu  si necha vají  jeden. Jsou i pr í pady, kdy po zemr ely ch nezu stanou z a dní  potomci a o hrob se 
nema  kdo starat. Podle za kona by me l kaz dy , kdo jiz  nechce da le pronají mat sve  hrobove  mí sto, a na 

tomto mí ste  se nenacha zejí  ostatky v tlecí  lhu te , na jem r a dne  ukonc it a hrobove  mí sto uve st do pu -
vodní ho stavu, tedy odve zt ves kere  hrobove  zar í zení  (ra m, pomní k, desky). Bohuz el se tak vz dy ne-
stane, na jemci pr estanou platit na jem, zaslana  pos ta se na m vrací  zpe t, a proto ma me na hr bitove  

nema lo opus te ny ch a zanedbany ch hrobu . Pr esto se i na ne ktery ch takovy ch hrobech objevují  obc as 
poloz ene  kve tiny, coz  sve dc í  o tom, z e tam ne kdo pr icha zí , ale zr ejme  ani neví , z e toto hrobove  mí sto 

je jiz  volne , a pr í s te , kdyz  pr ijde, je moz ne , z e tam bude jiz  jiny  pomní k, protoz e mí sto bude pronajato 
ne komu jine mu. V letos ní m roce proto chci oznac it vs echny tyto dlouhodobe  opus te ne , neudrz ovane , 

a tudí z  volne  hroby viditelny mi cedulkami s oznac ení m, z e se jedna  o volne  hrobove  mí sto. Rovne z  
dlouhodobe  uby va  pohr bu  do zeme  a naopak pr iby va  zpopelne ní . Pokud tedy chce za jemce nove  
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hrobove  mí sto, z a da  o mí sto urnove . Proto jsme nechali na obou nas ich hr bitovech vytvor it mí sta pro 
urnove  hroby. 

Smluvní vztahy. 

Kaz de  hrobove  mí sto musí  by t podle Za kona o pohr ebnictví  z roku 2001 smluvne  pronajato. Nestac í  
mí t pouze zaplacen na jem, jak tomu bylo dr í ve.  Doba na jmu je stanovena na 5 nebo 10 let. Pouze u 

uloz ení  ostatku  do zeme  je nutno zaplatit na jem na dobu tlecí  lhu ty, coz  je 20 let a pr i uloz ení  urny na 
10 let. Cena se skla da  ze dvou poloz ek. První  je cena za na jem, kterou stanoví  Ministerstvo financí , a 
tuto c a stku musí me respektovat. Druha  je za sluz by (mzdy, odvoz odpadu , sec ení  tra vy, u klid, u drz ba 

aj.). Tato c a stka se vypoc í ta va  ze skutec ny ch na kladu  za pr edchozí  rok a mohu Va s ujistit, z e patr í  
k nejniz s í m v nas em okolí . Obe  tyto c a stky se na sobí  rozme rem kaz de ho hrobove ho mí sta podle m2. 

Pení ze, ktere  zu stanou po zaplacení  ves kery ch na kladu , s etr í me pro ve ts í  investice: vydla z de ní  nebo 
vyasfaltova ní  dals í ch chodní c ku  na hr bitovech. Ne kdy slys í m kritiku, z e nas e hr bitovy ma lo zvelebu-

jeme. Chte l bych na vysve tlenou r í ct, z e 

ves kere  hr bitovy, ktere  provozují  obce, 

jsou dotova ny z rozpoc tu  te chto obcí . Jeli-
koz  jsou nas e hr bitovy ve spra ve  cí rkve, 
ktera  je financova na z daru  svy ch c lenu , a 

po odluce cí rkví  od sta tu bude situace jes -
te  hors í , musí me si vystac it pouze s pene zi, 

ktere  vybereme za na jem a sluz by. 

Chte l bych u te to pr í lez itosti zdu raznit, z e 
je nutne  hr bitovní  spra ve  hla sit ves kere  

c innosti, ktere  se na hrobove m mí ste  pro-
va de jí , zejme na ukla daní  urny (naví c je 

nutne  doloz it kopii Listu o zpopelne ní ), 
ves kere  pra ce – opravy, u pravy nebo nove  

hrobove  zar í zení . Ke vs emu musí  by t da n 
souhlas Hr bitovní  spra vy, abychom ve de li, 

z e tyto pra ce jsou prova de ny opra vne ne , kdo nese zodpove dnost za pr í padne  s kody na majetku nebo 

zdraví . Tyto skutec nosti jsou velice du lez ite  a c asto jsou obcha zeny. Jako spra vce hr bitova jsem 
opra vne n kamení ky, kter í  na hr bitove  pracují  bez nas eho souhlasu, ze hr bitova vyka zat. 

Postup v případě pohřbu na našich hřbitovech 

V pr í pade  pohr bu do zeme  je nutne  za roven  se sjedna ní m pohr ební ho obr adu kontaktovat i Hr bitov-
ní  spra vu, ktera  s pozu staly mi sjedna  Smlouvu na hrobove  mí sto na dobu 20 let a zajistí  hrobní ka pro 
vy kop hrobu. Tuto pra ci mu z e vykonat pouze hrobní k, ktery  ma  s na mi uzavr enou smlouvu.  

V pr í pade  pohr bu se zpopelne ní m je nutne  pr ed uloz ení m urny na hr bitove  navs tí vit Hr bitovní  spra -
vu, sjednat smlouvu na dobu 10 let a done st kopii Listu o zpopelne ní .  

Slovo na závěr 

Za ve rem bych chte l r í ct, z e smrt, pohr by a za lez itosti spojene  se hr bitovy jsou pr irozenou souc a stí  
nas ich z ivotu . Pr istupujme k nim tedy zodpove dne  a s pokorou. 

 

- Rudolf Volný, správce evangelických hřbitovů v Havířově Bludovicích  
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Pobory od dzwonów 

 Za pomocą Boz ą, a za nayłaskawszym dowoleniem Nayias nieyszego Cesarza Josefa II iest ten 
Dom Boz y Ewangielicki Dolnio Blendowski w Roku 1782 załoz ony, dnia 18go Kwietnia tego samego 

roku było iuz  mieysce albo plac przez Wielebnego Pana Fabrego bywałego Kaznodzieia przy Cieszyn-
skim Ewang. Kos ciele pos więsone, a potym z wielką gorliwos cią naszych przodkow wybudowany.Co 

się ale wiez e albo zwonow przy tymto kos ciele dotycze byliby przodkowie nasi z rados cią 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 , z e potomkom ta rados c  

zostanie, a przyszła w roku 1849 iako w złotym wieku za panowania teraz nieyszego Cesarza Fran-
ciszka 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 rownos ci z innymi Cesarskimi Obywatelami, 

albo wolnos c  wiary zupełna. Ewangielikom dowolono fundowac  wiez e, i własne zwony sprawowac , 
zniesione są wszystkie cięz ary, ktore Ewangie- licy Katolickim Fararzom przed tym płacic  

musieli pod czas Tolerancyi, iako tez  i dzie- sięciny ktore gwałtem zesypac  musieli. Jak sko-
ro się ta radosna nowina i w naszym Dolnio Blendowskim Zborze rozgłosiła, wzniecił się 
ogien z ywy we wszystkich Członkach naszego Zboru, z eby sebie takz e wiez e i zwony przy 

naszym kos ciele wyfundowac . Zaraz się za- częły dobrowolne składki, z ktorych naypr-
zod 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 uroczystos cią pos więcone były. Potym tez  był i trzeci 

os mi Centowy ukupiony ktory na Swięto Boz ego Narodzenia na ranne Naboz enstwo 
albo na Jutrznią cały zbor z przeraz liwym głosem pierwszy raz do do-

mu Boz ego zawołał. Kolatorowie a Deputyrowani kos cioła tego radzi-
li się daley o wyfundowaniu naszey Wiez y tu załoz oney i 

gotowali po częs ci ku temu po- trzebne Materyały, a dnia 16go 

Lipca roku 1850 było iuz  mieysce na wybudowanie 
wiez y naznaczone, grunty wy- kopane i przez Wielebnego Pas-

tora Pana Folwarcznego iakoz to tutecznego Kaznodzieię w 
przytomnos ci Kolatorow niektorych, tuteyszego 

Urzędu dziedzinskiego i innych Członkow Zborow-
ych pos więsone. Po dokonczeniu mowy Pana Księdza, ktora serca wszystkich przytomnych rados cią 

przeraz ała, a do dzięki ku Bogu za tak nieoszacowany dar, i do miłos c i przeciwko innym Społbraciom 
naszym pobudzała, zaczął mowę tuteyszy Dobrodziey Kos cioła tego Jego Mos c  bywały dziedziczny 
Pan w Dolnich Błedowicach Jerzy Gurniak, przypomniawszy iako iuz  przez Tolerancyą za czasu Joze-

fa II Cesarza Nayias nieyszego Ewangielikom wielka się rados c  uczyniła, ktora ale daleko nieprzyrow-
nywa się tey, ia kieysmy sie doz yli. Buduymy tą wiez e upomniał, a uz ywaymy tez wolnos ci nam 

daney. – Zanim Kolatorowie Jedrzey Pawełek posiadatel gruntu z Cierlicka, ktory uznawał, z esmy 
doz yli, czego sobie przodkowie nas i serdecznie z yczyli, z tego się radowac  trzeba, i z miłos ci ku temu 

budynku przyczyniaymy ieden kaz dy Cząstke swoią – Jako tez  i Bernhard Kołder posiadatel gruntu i 
Foyt z Dolnich Blendowic, ktory takz e uznawał to wielkie dobrodzieystwo ktore nam Bog wszechmo-

gący raczył dac  doz yc , za cosmy mu dziękowac  powinni, a ku koncu wyrzekł z yczenia soie, z eby przy 
następuiącey pracy Pan Bog pomocnikiem a Opatrownikem byc  raczył, aby się prz tym budowaniu 
z adne nieszczęs cie ani z adna zła przygoda niestała. Po dokonczeniu tych mow był pierwszy kamien 

gruntowy na prawey stronie od Fary w rogu z wielką gorliwos cią od Palera P. Klohsa załoz ony, a nay-
przod od Pana Kaznodzieie, potym od Pana Gurniaka i przytomnych Kolatorow znakiem przybicia na 

długą pamiątkę potwierdzony i z egnany w Imieniu Boga Oyca, Syna i Ducha S więtego Amen.  

- W Dolnich Blendowicach dnia 56 Lipca 5850 
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Bernh. Folwarczny, Ksiądz t. zboru. 

 W roku 1852 szczęs liwie budowanie wiez y dokonczono, 20go Lipca (July) zawieszono dway 
mnieysze dzwony do wiez y po południu, a przed południem 20go t. m. dzwon wielki.  

Dzien s w Bartołomieya t. i. 24go Sierpnia 

(August) tego roku iest znakomiły zbo-
rowi Błendowskiemu. Uroczystos ci ob-

chodzenia Wiez y poswięcenia. Czas 
piękny, iasna pogoda swiętu sprzyiała. 

Wielkie się zgromadzenie przy kosciele 
stało. Hufami ludzie z roz nych okolic, z 
bliska i z daleka się schodzili, było widac 

ludzi, z roz nego tez  stanu. C.K. urzędnik 
Pan okręgowy Hetman Woytech z Cieszy-

na, 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 pr-

zyszli. O 10 godzinie naboz enstwo się za-
częło z piesnią: Chwaliz  Pana jiz  nami 
dusse ma etc. Koło Koscioła idąc ze spiewem i instrumentalnemi odgłosy az  przed wiez e, gdzie na 

Trybunę wstąpiwszy, Pan Ksiądz Z lik nowe to kwiaty i przystrojem roz nym przyozdobione dzieło to 
iest wiez e, zegar i dzwony przystoynie poswięcił, mowiąc: Cos cie sobie z yczyli, dosiągnęlis cie. Wiez a 

tato swiadectwem wam będzie, wolnosci wiary i Kosciołu Ew. gorliwosci we wierze. Po pos więceniu 
w Imieniu B., Oyca, Syna i D. s w. postąpili sprawcy Duchowni na stopien Kamienny przed wiez e pod 

spiewem: Chwaltez  Naymocnieyszego a tu ksiądz domowy Błendowski wspomniał iako się za Nay-
jas niejszego Cesarza Jozefa II ewangielicy tu prawie Koscioł wybudowany radowali, teraz 70 lat po-

zniey potomkowie pod sławnym panowaniem Cesarza Franciszka Jozefa dano wiez e wybudowac . 
Gorliwos c  swięta ofiar się upomniała i z trudnosciom to dzieło nowo wykonane, ale szczęs liwie, za co 
Bogu dziękę radosną oddac  się nalez y, W tym otworzył Koscioła drzwi, a ludzie się garnęli z uciechą 

niespowiedzia- nią. 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 S ląsku się od Czasow Cesarza Jozefa I az  

dotąd buduie, iako ku temu nalez y i Wiez a w Błedowic wybudowa-
na upomniec daley, iako sobie otrzymaney wiary swobody i wol-

nosci Koscioła waz yc  uz ywac, na Jezusie Krystusie sie budowac i 
słowem iego do obcowania prawie chrzescianskego pobudzac nalez y. 

Kazanie wpra- wdzie wraz enie w seriach słuchaczow wielkie uczy-

niło. Po Kazaniu z ofiarą i spiewem piesni: Boz e zachoway Cesarza 
etc. naboz en stwo się zakonczyło, a uroczystos c  ta Koscioła ew. w Błe-

dowicach wycisła łzy z oczu starco w, ktorzy za dni z ywota uwidzieli i usłyszeli, czego sobie ser-
decznie długo z yczyli. Długo to w pamiątce Kos cioła i zboru tego zostanie a potomkom i dzieciom 

długo o tey uroczystos ci wykłodac  i wspominac  będą wszyscy, ktorzy ią z całym sercem i z uciechą 
duszy Bogu wierney obchodzili. 

W poz nieyszych trzech latach budowano farę a za tym szkołę, ktora 1858 – 24 Aug. oraz z kos ciel-

nym s więtem, uroczyscie pos więcona jest. Jest ona na 2 piętra wybudowana ale dos c  skępa.  



Jubilanté 
85 let 

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 

 

55 let 
Palarčíková Dagmar, Havířov – Bludovice 

Jarzabková Alena, Havířov – Město 

 

Křty 
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 

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 
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 
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