
Neděle diakonie 

 V Neděli diakonie 2. dubna 2017 se v našem sboru konala bohoslužba spjatá 
s diakonickou službou. Našimi hosty byli Iveta Kuczerová, sociální pracovnice ze středis-

ka Pohoda v Karviné, a diakon Mgr. David Pasz, který přednesl kázání spjaté s touto  
tematikou. Kázání zpracovala ThDr. Miriam Szokeová, PhD., koordinátorka duchovní 
služby.  

Slyšte mě, kdo usilujete o spravedlnost, kdo hledáte Hospodina. 

Pohleďte na skálu, z níž jste vytesáni, na hlubokou jámu, z níž jste vykopáni. (Iz 51,1) 

Drahé  séstry a bratr i v Pa nu Jéž í s i Kristu!  

Pr éd né kolika léty jsém s jédnou kamara d-
kou, fara r kou, navs tí vila jédnu malou vés-
nici v Jorda nsku. V té to vésnici žalož ili pra-
covní  dí lnu pro lidi sé ždravotní m postiž é-
ní m. Mladí  lidé  na invalidní ch voží c cí ch vy-
ra bé li na dhérné  možaiky ž maly ch kousku  
barévny ch kaménu . Ru žné  motivy a véli-
kosti možaik pak proda vali jako obra žky  
a vydé la vali si na svou c innost. Tito lidé  
mé li postiž éné  nohy, alé jéjich rucé doka ža-
ly vytvor it na dhérna  dí la. Kaž dy  maly  kousék kaméné mé l v konéc né m dí lé své  mí sto  
a vy žnam.  

Možaika, tak sé jménujé novy  projékt Sléžské  diakonié, ktéry  jé mož né  žhlé dnout na 
intérnétu a ktéry  pr ina s í  informacé o tom, co sé odéhra lo nébo co sé pr ipravujé. Podlé 
né ktéry ch filožofu  pr ipomí na  dnés ní  doba rožbity  célék, ktéry  sé rožtr í s til na množ ství  
c a stí /fragméntu . Mož na  jé potr ébné , abychom sé nauc ili skla dat možaiky žé svy ch  
ž ivotu  – žé své tly ch i tmavy ch kaménu , ž héžky ch a radostny ch c a stí , alé i ž té ž ky ch  
a smutny ch. Pak bychom k tomu mé li vé st také  ty, ktéry m slouž í mé - v diakonii  
a v cí rkvi. 

O kaméni nébo o ska lé jé r éc  v dnés ní m biblické m téxtu. Ténto cita t jé mottém SD pro 
rok 2017. Prorok Ižaja s  skla da  ténto poéticky  téxt (kapitoly 49-52) ž né kolika c a stí   
a 1. a 2. vérs  tvor í  jédén fragmént/kousék vé ts í  možaiky. Téxt jé urc én lidém 
v babylonské m žajétí  a prorok chcé aktivovat déžoriéntované , hojit ra ny té ch, ktér í  byli 
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néchté né  žrané ni. Takovy ch déžoriéntovany ch a rané ny ch lidí  jé dnés hodné . Z téxtu 
žní  vy žva: „Slys té!“ „Pohléďté!“ „Mé jté otévr éné  oc i a us i!“ V kaž dé  dobé  jé du léž ité   
slys ét to podstatné  a vidé t to du léž ité . 

Co du léž ité  na m chcé sdé lit prorok? Obrací  požornost posluchac u  do minulosti. Pa n 

Bu h pr ipomí na  nas é pr édchu dcé. Né kdo by mohl namí tnout - k c ému jé dobré  dí vat sé 
do minulosti? Chcémé radé ji slys ét o tom, jak jsmé dobr í  pra vé  téď nébo 
v budoucnosti. „Pohléďté na ska lu, ž ní ž  jsté vytésa ni,“ tato jédina  vé ta jé obéstr éna 

hluboky m požna ní m. Slovo „ka mén/ska la“ jé vélmi silny  symbol a v Bibli sé nacha ží  
ví cé néž  70x. Vžpomén mé, kolik vy žnamny ch uda lostí  sé odéhra lo v souvislosti 
s kaméném c i ska lou. Vé Staré m ža koné  David pr émohl kaméném Golia s é, na pous ti 

vytryskla voda pro Ižraélcé, pr i pokus éní  Jéž í s é na pous ti žažné lo ž u st satana: „Jsi-li 
Syn bož í , r ékni, ať ž té chto kaménu  jsou chléby.“ Zrno, ktéré  padlo na skalnatou pu du, 
névžklí c ilo. Ka mén od Jéž í s ova hrobu byl odvalén v dén vžkr í s éní . Ú hélny m kaméném 

jé sa m Kristus, vé r í cí  v né j mají  by t ž ivy mi kamény. Na tomto mí sté  jé ké kaméni  
pr irovna n Abraham, ktéry  byl povola n Bohém konat jého dí lo. Dí ky Bož í  milosti sé 

ž Abrahama (jako žé vžda léné ho kaméné) stal ž ivy  a plodny  c lové k, otéc ví ry! I dnés jé 
c lové k vžda lény  od Boha chladny  jako ka mén, jé jako béž ž ivota, védén svy mi sobécky -
mi ža jmy. Podobna  promé na, ktéra  nastala u Abrahama, sé mu ž é odéhra t  

i v nas ich ž ivotéch. Stéjné  jako sé ska la nému ž é sama sta t kra snou (jé to pr í roda –  
voda, vžduch a jiné  kamény, ktéré  na ni pu -
sobí ), tak i my sami potr ébujémé duchovní -

ho sochar é, Boha, ktéry  formujé nas i osob-
nost. Vlastností  kaméné jé, ž é jé pévny . 
Rovné ž  Bož í  žaslí béní  jsou pévna  jako ska -

la, proto jim mu ž émé pévné  du vé r ovat. Bo-
ž í  žaslí béní  jsou pévna  i dnés. Úsilujmé o to, 
aby nas é du vé ra v Boha byla pévna  jako  

ska la. Abraham formoval svou du vé ru 
v Boha, a to na slédova ní m Boha uprostr éd 
své  déžoriéntacé. My – Kristovi na slédovní -

ci, Bož í  služ ébní ci ma mé nas é blí žké  po-
vžbužovat k tomu, aby formovali svou du vé ru v Boha uprostr éd své  déžoriéntacé, 
uprostr éd svy ch néjistot.  

„Pohléďté na hlubokou ja mu, ž ní ž  jsté vykopa ni.“ Ja ma symboližujé Sa ru, manž élku 

Abrahama, a jéjí  néplodné  lu no. Néplodnost ž én bylo v té  dobé  obrovsky m utrpéní m  
a poní ž éní m. Sa ra proto symboližujé déžoriéntovanost jiné ho druhu – pra ždnotou.  

Ta jé spojéna s né c í m, co jé némož né , béžnadé jné , béž vy chodiska. Pra ždnota jé odlou-
c énost od Boha. A to jé péklo. Avs ak Bu h žpu sobil, ž é Sa ra poc ala a porodila  
syna. Jéstliž é Abraham a Sa ra – lidé  naplné ni déžoriéntovaností , utrpéní m a pra ždno-

tou - mohli by t promé né ni, éxistujé mož nost promé ny pro kaž dé ho déžoriéntované ho 
c lové ka dnés ní  doby, c lové ka žnic éné ho chudobou, drogami, némocémi. Néža léž í  na 
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tom, co žlé ho udé lal, nébo co žlé ho udé lali jému. Existujé sta lé mož nost obra tit sé ké 
„ska lé“, ktérou jé Bu h. Jé to ténty ž  Bu h, ktéry  védl Abrahama a Sa ru, ktéry  jim ž éhnal. 

Ténty ž  Bu h chcé vé st, ž éhnat a promé nit lidi, ktér í  jsou jés té  vžda léní , vnitr né  žnic éní , 
na smrt žoufalí , hlédají cí  pomoc na ulici, marné  bloudí cí . Jé dobré  si pr ipomí nat,  
ž é i my jsmé né kdy byli vžda léní , déžoriéntovaní , trpí cí . Bu h jé na s  formují cí  tvu rcé,  

žachran ujé ž ja my pra ždnoty a da va  novou pérspéktivu a nadé ji. Bož í  žaslí béní  jsou 
pévna  jako ska la, némé ní  sé jako poc así  c i lidské  sliby nébo néstabilní  skutéc nosti to-
hoto své ta. Ať na m pévnost Bož í ch žaslí béní  symboližujé maly  ka mén, ktéry  žanédlou-

ho obdrž í té.  

Ať Va m tyto kamény pr ipomí nají  vas é formova ní  ví ry v Boha. K tomuto kaméni si  

mu ž été vlož it i svu j vy žnam, ktéry  budé povžbužéní m pro vas i ví ru. Mu ž été pamatovat 

na dals í  vy žnamy kaméné – vžpomén mé na réformac ní  46. Z alm. Zamyslémé sé tr éba 
nad tí m, c ému ténto ka mén bra ní  (žrnu, aby mohlo vžklí c it a ru st vé vas ém ž ivoté ).  
Co jé oní m kaméném vé vas ém ž ivoté ? 

Drahé  séstry a bratr i. Mé jmé otévr éné  oc i a us i na vs é kolém na s. Pamatujmé, ž é kaž dy  

ž na s byl vžda lén od Boha, svy m žpu sobém déžoriéntovany , pra ždny  a žtracény .  
Tak jako Hospodin formoval a promé nil Abrahama a Sa ru svy m pévny m žaslí béní m, 
tak i my s pévnou du vé rou spolé héjmé na té hož  Boha. Jého žaslí béní  jsou platna  i dnés.  

Ať na s Pa n Bu h žmocn ujé k tomu, abychom déžoriéntovany m, pra ždny m a utra pény m 
lidém pr ina s éli uždravéní , pomocnou ruku, vhodnou socia lní  pomoc, u té chu a nadé ji. 

Milosrdný Bože, otevři nám oči a dej nám opět prožít hloubku Kristovy oběti za nás.  
Děkujeme ti, Pane Ježíši, že se za nás cele obětuješ. Děkujeme ti, že nikdy neponížíš člově-

ka, ale naopak jej pozvedáš. Dej, abychom viděli víc, ať náš pohled na lidi kolem není je-
nom tělesný, selektivní, omezený. Děkujeme ti za to, že se k nám skláníš, v našem nedo-
statku, v naší slabosti, bídě a zármutku. Ty nás vedeš k tomu, abychom se dokázali sklá-

nět k těm, kteří potřebují podporu. Prosíme o moudrost a tvé požehnání. Tobě patří chvá-
la až na věky. Amen. 

 

Velikonoční setkání dětí a seniorů 

 Stalo sé tradicí , ž é dé ti ž nas ého bludovické ho farní ho sboru navs té vují  sé svy m 

hudébné -dramaticky m programém Domov 
sénioru  Hélios. Spoléc né  sétka ní  sé usku-
téc nilo vé vélikonoc ní m c asé, a to v Zélény  

c tvrték 13. dubna 2017.  

Dé ti si pr ipravily pa smo bajék žna my ch 
bajkar u  I. A. Krylova a Ežopa. Sénior i sé sé-

tkali s dé tmi-žví r a tky, ktéra  sé chovala  
a mluvila jako lidé , alé ž jéjich jédna ní  vy-
plynula kritika né ktéry ch ža porny ch lid-
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sky ch vlastností , jako bylo vychlouba ní , falés ny  soucit nébo py cha. Posluchac i byli  
rovné ž  pouc éni biblicky m vérs ém, ktéry  odpoví dal obsahu bajky.  

V bajcé „O pyšné lampě“  tak žažné la tato moudra  slova: Neboť každý, kdo se povyšuje, 

bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. V druhé  c a sti programu na slédovala  
souté ž  s vélikonoc ní  tématikou, vé ktéré  si dobr é radila séniorka Ludmila Otavova   
a nas é bludovické  dé ti. Zkusté si i vy odpové dé t na na slédují cí  ota žky: 1. Na jakém  

dopravním prostředku vjel Kristus v Květnou neděli do Jeruzaléma? 2. Proč se v Zelený 
čtvrtek jedí jidášky?  3. Oč losovali ve Velký pátek římští vojáci pod Kristovým křížem?  
4. Co odvalil anděl ve Velikonoční neděli? Sé séniory DS Hélios jsmé sé rožlouc ili pí sní   

V. Nécka r é „Andělé strážní“ a popr a li jsmé jim hodné  sil do kaž dé ho nové ho dné. 

- Mgr. Pavlína Volná 

Rozhovor s presbyterem Ivo Rotterem 

 Ivo Rotter oslavil v minulých dnech své životní jubileum, je 
pravidelným účastníkem nedělních bohoslužeb a v bludovickém 
sboru vykonává funkci presbytera už několik kadencí.   

V Lukášově evangeliu čteme tento verš: „Po třech dnech 

jej nalezli v chrámě, jak sedí mezi učiteli, naslouchá  
a dává jim otázky.“ Co Vás vedlo k tomu stát se učitelem? 

Jaký obor jste vystudoval? 

Volbu mé  profésé do žnac né  mí ry ovlivnila néjén blí žkost  
pédagogu  v rodiné  (maminka i téta byly uc itélky), alé i touha 
pracovat s lidmi. V mé m pr í padé  s mlady mi. Po ukonc éní  

gymna žia jsém sé rožhodl pro studium na Pédagogické  fakul-
té  v Ostravé  (obor rusky  jažyk a obc anska  vy chova). Poté  jsém žac al vyuc ovat na ZS   
Généra la Svobody v Haví r ové  - S umbarku, alé touž il jsém si splnit jés té  jédén sén.  

Úž  od dé tství  jsém mé l vélmi ra d pr í rodu, a proto jsém sé pr ihla sil ké  studiu biologié 
na Ostravské  univéržité . Hodiny biologié patr í  k my m néjoblí béné js í m a mné  sé splnilo 
to, co jsém si moc pr a l.  

Jako student jste pobýval na „Erasmu“ v cizině. Jaké stopy tento pobyt ve Vás  

zanechal? 

Souc a stí  a podmí nkou u spé s né ho dokonc é-
ní  studia ruské ho jažyka na Pédagogické  
fakulté  byla pu lroc ní  studijní  sta ž  v dnés -

ní m Rusku. Cély  pobyt jsém vní mal jako ob-
rovskou ž ivotní  žkus énost. Studoval jsém 
vé Volgogradu (dr í vé js í  Stalingrad), v mé sté  

tak néskutéc né  žkous éné m 2. své tovou  
va lkou. Na kaž dé m kroku mé  dojí mala dob-
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rosrdéc nost a vstr í cnost néjén prosty ch lidí , alé i profésorské ho sboru na Pédagogic-
ké m institutu. Bé hém studia jsmé mohli navs tí vit i jiné  žémé  téhdéjs í ho Sové tské ho 

svažu. Pobyt v Armé nii – Jérévan, Ararat – jé pro mné néžapoménutélny  i tí m, ž é ma m 
mož nost obc as uc it i dé ti ž armé nsky ch rodin ž ijí cí ch u na s.  

Jste velmi vytížený člověk, ale jako učitel musíte rozhodně odpočívat. Čemu se 
věnujete ve svém volném čase (kulturní a sportovní zážitky)? 

Pokud mohu, kaž dou volnou chví li vé nuji pobytu v pr í rodé . Tam objévuji své  sí ly  

a c érpa m énérgii. Hrožné  ra d jéždí m na kolé. Dr í vé jsém jéždí val o žimní ch pra ždni-
na ch lyž ovat do Alp a v lé té  k mor i. V souc asnosti vé nuji své  volné  chví lé pr édévs í m  
rodic u m.  

Bludovický sbor je již mnoho let Vaší du-
chovní základnou. Co Vás přivedlo 
k branám bludovického kostela?  

Pocit, ž é musí m doplnit svou vnitr ní  du-

chovní  pra ždnotu. Pocit mí t sé o né co –  
o né koho vys s í ho vé své m ž ivoté  opr í t, tou-
ha po jého béžpéc í  a pochopéní , odpus té ní   

a la scé.  

Zanedlouho nastane čas prázdnin a dovolené. Kam máte namířeno a co byste 
vzkázal našim malým a velkým studentům? 

Období  pra ždnin pla nuji využ í t k odpoc inku na hora ch a u vody. Chté l bych také  navs tí -
vit své  pr a télé. Vs ém nas im maly m a vélky m studéntu m pr éji slunéc né  a pohodové  

pra ždniny, prož ité  vé ždraví  a klidu jak na rodinny ch dovolény ch, tak sé svy mi  
kamara dy.  

- Děkuji za rozhovor, Pavlína Volná 

Jarní koncertování v bludovickém kostele 

Hudba pravdy 

 Na žac a tku Vélké ho ty dné, v pondé lí  
10. dubna, sé v bludovické m kostélé ko-

nal vélikonoc ní  koncért s na žvém Hudba 
pravdy, a to ža u c asti pr édní ch morav-
sky ch lidovy ch žpé va ku  Magdalény  

Mu c kové , Kla ry Blaž kové  a Jana Zaviac ic é 
s doprovodém nadž a nrové ho uskupéní  
Ensémblé Flair Baroqué Jana Rokyty. 

Zpé va ci pr édnésli néjén kostélní  i lidové  
pí sné  ž Horn a cka a Valas ska, alé také  
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skladby Jana Amosé Koménské ho, Léos é Jana c ka, vérs é Pétra Béžruc é a na ža vé r jsmé 
si spoléc né  žažpí vali pí sén  Karla Jaromí ra Erbéna „Aby na s Pa n Bu h miloval“. Ténto  

vy jiméc ny  koncért sé stal duchovní  pr édžvé stí  vélikonoc ní ch sva tku , sétka ní m 
s la skou, ví rou a nébém.  

Martina Kociánova versus Kateřina Englichová 

Kdo by néžnal žna mou hlasatélku Téléviž-
ní ch novin na TV Nova a poždé ji na TV  

Prima Martinu Kocia novou, rodac ku ž Haví -
r ova? Ma lokdo vs ak o ní  ví , ž é sé vé nujé pé -
vécké  karié r é. Tato opérní  pé vkyné , sopra-

nistka, sé žu c astnila né kolika méžina rod-
ní ch pé vécky ch souté ž í . Pravidélné  vystu-
pujé s možartovsky m Triém Amadéus, spo-

lupracujé s r adou hudébní ch té lés, mj. 
s Jana c kovou filharmonií  Ostrava, hostovala 
v Hudébní m divadlé Karlí n. Za c innost  

v oblasti umé ní  jí  EÚ umé ní  udé lila Cénu 
Gustava Mahléra. Jéjí  débutové  album 

s klasicistní mi sopra novy mi a riémi nésé 
na žév „Jina “. V ra mci ma jové ho koncértu 
vystoupila v nas ém kostélé 14. kvé tna 2017 

sé svou hudébní  pr í télkyní , harfénistkou 
Katér inou Englichovou. Ta sé hr é na harfu 
žac ala vé novat od 13 lét, kdy na ni hra la  

ž „trucu“, aby némuséla hra t na klaví r. Jéjí  
uc itélka hry na klaví r od ní  ž a dala, aby sé na stroji vé novala né kolik hodin dénné .  

Na harfu téhdy hra la docéla dobr é, brala ji spí s é jako ža bavu, až  na 

konžérvator i dospé la k tomu, ž é hraní  sé pro ni 
stané obž ivou. Harfénistka K. Englichova  jako ko-
morní  hra c ka c asto spolupracujé s vy žnamny mi 

intérpréty: Joséfém Sukém ml. nébo Pavlém 
S porclém a hudébní mi té lésy: Kubí novy m kvarté-
tém, C ésky m nonétém nébo Kvartétém Martinu .  

V ra mci koncértu jsmé vysléchli barokní  a klasicistní  

a rié v nétradic ní ch u prava ch pro harfu od G. F. Ha ndéla,  
A. Scarlattiho, W. A. Možarta nébo ž opéry Carmén Géor-
gé Bižéta.  Ténto névs édní  ža ž iték byl pohlažéní m na dus i 

pro vs échny pr í tomné  posluchac é.  

- Pavlína Volná 



Bludovický informátor     •  7  •     Informator Błędowicki 

Uroczystość egzaminu i konfirmacji w naszym zborze 

W niédžiélę 28 maja  w nasžym žboržé odbyło się urocžysté nabož én stwo, podcžas 
kto régo miała miéjscé Konfirmacja grupy młodžiéž y. Úrocžysto s c  ta žwién cžyła okrés 

rocžnégo pržygotowania sio démki młodžiéž y, prowadžonégo na piątkowych spotkani-
ach. Úrocžystos c  konfirmacji popržédžał ro wniéž  égžamin, kto ry miał miéjscé podcžas 
nabož én stwa tržy tygodnié wcžés niéj, 7 maja w niédžiélę rodžiny.   

Do grona tégorocžnych konfirmanto w naléž éli: Jolc a S najdrova , Emí lia Klimsžova ,  

Joanna Grudžin ska, Daniéla Vyskoc ilova, Matya s  Volny , Adam Kubicžék, Adrian Siuda. 
Piątkowé spotkania prowadžił pastor ThLic.Vladislav Volny , Th.D. Młodžiéž  naucžyła 
się wiélé nowych ržécžy a na égžaminié bardžo obsžérnié odpowiadali na niéłatwé  

pytania jak ž žakrésu Biblii, historii chržés cijan stwa, ž ycia Jéžusa Chrystusa,  
tak ž historii nasžégo žboru. 

Jolc a S najdrova   na podstawié tékstu ž 1 księgi Mojž ésža mo wiła o Držéwié ž ycia i jégo 
owocach, o kržyž u, gržéchu i odpusžcžéniu gržécho w. 

Emí lia Klimsžova  dokładnié cytowała wiérsžé ž Biblii o Jéžusié Chrystusié jako alfa  

i oméga, o Chržcié S więtym, o rados ci ž bliskos ci Boga w ž yciu. 

Adrian Siuda wytłumacžył, niékto ré pojęcia 
žé Starégo i Nowégo Téstaméntu jak man-

na, biały kamyk, chléb ž ywota i sakramént 
Chržtu  S więtégo. 

Adam Kubicžék mo wił o tym, co to jést pra-
ca i co Biblia o niéj mo wi. Pržytocžył 

ro wniéž  pržykład réformacji i pracy réfor-
matoro w w S rédniowiécžu, a sžcžégo lnié 
džiéła Marcina Luthéra. 

Daniéla Vyskoc ilova, na podstawié Listu do Sardo w, mo wiła o žnacžéniu bałéj sžaty  

i o tym, ž é Księga Z ycia jést ž ro dłém najwięksžéj rados ci. 

Joanna Grudžin ska opowiédžiała o džiéjach nasžégo žboru i historii nasžégo kos cioła, 
o jégo budowié i pržébudowach,  wiéž y i o architékturžé. Wnętržé ždobią džiéła sžtuki 
takié jak ołtarž, obraž Go rnégo Jéružalém, a swą historię mają wyjątkowé organy. 

Matya s  Volny  mo wił o tym, jaki był cél réformacji , jakié błędy réformatoržy wraž  

ž Marciném Luthérém wytykali Kos ciołowi w s rédniowiécžu oraž jékié céchy mają cha-
raktéryžowac  Chržés cijan. Na podstawié podobién stwa žé žborém w Laodikéi mo wił  
o tym, ž é tržéba byc  mocnym w wiéržé i sžéržyc  prawdžiwé i wiérné s wiadéctwo  

o Bogu. 

Wsžyscy konfirmanci wykažali duž ą wiédžę ž žakrésu Biblii i historii. Widac , ž é džiéci 
pochodžą ž nasžych éwangélickich domo w.  
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 Úrocžystos c  Konfirmacji poléga na osobistym potwiérdžéniu Chržtu S więtégo oraž 
wyraž éniu woli s wiadoméj pržynaléž nos ci do Kos cioła. Podcžas nabož én stwa, młod-

žiéž  po raž piérwsžy pržystąpiła  do Sakraméntu Ołtarža i žostała włącžona w grono 
wiérnych Kos cioła, kto rym pržysługują péłné prawa. Nabož én stwo było naprawdę 
bardžo urocžysté. Rožpocžęło się procésjonalnym wéjs ciém, podcžas kto régo Pastor 

oraž préžbitérowié wprowadžili młodžiéą do kos cioła. Po kažaniu i liturgii, konfirman-
ci potwiérdžili sakramént Chržtu S wiétégo, po cžym wypowiédžiéli słowa  
podžiękowania pastorowi, rodžicom, rodžicom chržéstnym oraž Zborowi, ža prowad-

žénié w dotychcžasowéj drodžé. Następnié Pastor pržyjął od młodžiéž y pržyž écžénié 
wiérnos ci kos ciolowi i błogosławiąc im, pržyjął kaž dégo ž konfirmanto w do grona 

péłnoprawnych wiérnych. 

Cała urocžystos c  była upięksžona wiélu piés niami žas piéwanymi pržéž konfirmanto w, 
cho r Laudaté lub ražém ž obécnymi  žborownikami. Bardžo waž ną cžęs cią urocžystégo 
nabož én stwa była Komunia S więta. Jako piérwsi, do Komunii S w. Podésžli konfirmanci, 

po nich – ich rodžicé, rodžicé chržéstni i inni kréwni, a po ž niéj požostali ucžéstnicžący 
w nabož én stwié. Kurator nasžégo žboru pan Karol Klimsža žłož ył ž ycžénia Błogosła-
wién stwa Bož égo w imiéniu swym, préžbitéro w i całégo Zboru. Z ž ycžéniami i poda-

runkiém pržysžli ro wniéž  cžłonkowié nasžégo Dorostu oraž žaprosili konfirmanto w na 
cotygodniowé spotkania.  

Pod koniéc, niémała grupa džiéci žé sžko łki niédžiélnéj, młodžiéž y ž Dorostu oraž s pié-
wacžék Laudaté žas piéwała pržépiękną piosénkę, ž ycžąc jéj słowami  by w swym  

ž yciu byli spokojni jak woda, silni jak jéj prąd, s wiéž y jak rosa o poranku i cžys ci jak 
s niég.  Piés ni od dawna były cžęs cią urocžystych nabož én stw i ž ycžén , a ich słowa traf-
nié wyraž ały trés c  ž ycžén . Pamiętam, kiédy Babcia mo wiła, ž é kiédys  na konfirmacji 

s piéwano konfirmantom piés n  „Błogosław im”. 

Niéchaj téj grupié młodych ludži Pan Bo g błogosławi na kaž dym kroku. 

- Halina Hekera i Wanda Grudzińska  

 

Svatodušní svátky a Den dětí letos trochu jinak 

Térmí n Svatodus ní ch sva tku  a Dné dé tí  vy-
s él létos kalénda r né  na stéjny  térmí n.  
Na schu ži présbytérstva jsmé sé žamy s léli 

nad tí m, jak to vyr és it. Nakonéc jsmé sé 
rožhodli obé  slavnosti skloubit do jédnoho 
dné. 

V nédé li 4. c érvna 2017 dopolédné sé tédy 

konala Svatodus ní  bohosluž ba. K slavnost-
ní  atmosfé r é vy žnamné  pr ispé lo vystoupé-
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ní  muž ské ho pé vécké ho tria vé slož éní  Toma s é Z idka, Dominika Rohéla a Aléxandra 
Skotnici ža hudébní ho doprovodu varhanicé Adé ly Hlubinové . Jéjich vystoupéní  jsou 

vž dy na vysoké  u rovni a nas imi sborovní ky jsou tradic né  milé pr ijí ma na. 

Odpolédné sé vé 14 hodin sés él organižac ní  s ta b présbytérstva k pr í pravé  tradic ní  ža-
hradní  slavnosti sé smaž éní m vajéc iny. Zatí mco jsmé na na dvor í  kostéla chystali stoly  
a lavicé, ž kostéla sé již  ožy valy první  to ny žpé vu a na stroju  pr i žkous ka ch na vystoupé-

ní  a v kuchyni sé pilné  kra jéla cibulé, s pék a rožbí jéla sé vají c ka.  

V 15 h sé rožéžné ly žvony  
a v kostélé vs échny pr í tom-
né  pr iví tal pastor Vladislav 

Volny . Poté  byl ža žvuku bu-
bénické  fanfa ry Matya s é 

Volné ho odstartova n II. roc -
ní k Koncértu sborovy ch ta-
léntu . Dé ti, konfirmandé , 

dorosténci a žpé vac ky 
Laudaté, a to žpé vém, réci-
tacémi a hrou na ru žné  hu-

débní  na strojé, vc étné  bub-
nu  na m posluchac u m pr éd-
védli, ž é hudba jé népostra-

datélnou souc a stí  jéjich  
ž ivota, néboť hra li a žpí vali od srdcé a s obrovsky m nads éní m.  

Po ukonc éní  kra sné ho koncértu jsmé sé pr ésunuli do sa lu na far é, kdé sé konala vérni-
sa ž  vy tvarny ch dé l nas ich dé tí . Bé hém koncértu i vérnisa ž é sé vénku pr ihnaly c érné  

mraky, žé ktéry ch sé bé hém chví lé spustil silny  lija k. Proto jsmé urychléné  muséli pr é-
sunout žahradní  na byték do prostor fary. V kuchyni již  méžití m finis ovalo smaž éní   
vajéc iny, ktéré  sé musélo rovné ž  pr émí stit ž vénkovní ho ohnis té  do kuchyné . Vajéc ina 

byla usmaž éna ž 206 vají c ék a byla vélicé chutna , žkra tka vy borna !!!! Na tomto skvé -
lé m vy slédku sé podí léli žéjmé na: Ivo Rottér, Jarmila Piéchova , Mirka Volna , Ondr éj 



Rajdus a Adé la Hlubinova . Dé kujémé moc!!! 
Gastronomicky  ža ž iték ž vajéc iny jsmé jés -

té  žavrs ili skvé ly mi frga ly od Mirky Volné .  

Souc asné  s pr í pravou a na slédnou kon-
žumací  vajéc iny probí haly snad vé vs éch 
koutéch i ža koutí ch farní  budovy souté ž é 

pro dé ti. I tyto aktivity byly pu vodné   
pr ipravény v aréa lu kostéla, alé ž du vodu 
poc así  sé musély hlédat na hradní  prostory. 

Ty m pod védéní m pastorové  Pavlí ny Volné  
a katéchétky Ewy Pawlasowé  sé s tí m skvé lé vyrovnal a patr í  i jim srdéc né  podé kova ní . 

Dé ti byly nads éné , což  hovor í  ža vs é. 

Domu  jsmé sé rožcha žéli v dobré  na ladé , 
plni kra sny ch ža ž itku , s plny m br í s kém  
a opé t ža svitu slunéc ní ch paprsku . 

Za vé rém bych chté l podé kovat nas im vystu-

pují cí m i vs ém, kdo pr ilož ili ruku k dí lu pr i 
pr í pravé  vajéc iny, poséžéní , programu pro 
dé ti i pr i na slédné m u klidu. 

- Za organizační tým Rudolf Volný 

 

Rekonstrukce elektrorozvodů na faře 

V pondé lí  5. c érvna byla žaha jéna généra lní  rékonstrukcé éléktroinstalacé v budové   

fary na ulici Sélské  12. Pra cé odborné  védé Eduard Siuda s pomocí  présbytéra Ondr éjé 
Rajdusé. V néjbliž s í m období  sé k panu Siudovi pr idají  dals í  pomocné  rucé – kura tora 
Karola Klimsžy a présbytéra Rudolfa Volné ho.  

K rékonstrukci jsmé pr istoupili poté , co sélha valy éléktrorožvody v du slédku pr étí ž é-

nosti, žvla s té  u doprovodny ch akcí  koncértu . Ovs ém s bé ž ny mi komplikacémi jsmé sé 
poty kali již  v minulé  rocé v mí stnosti obou kancéla r í  – farní ho sboru i hr bitovní  spra vy.  

Obtí ž nost célé  rékonstrukcé spoc í va  žéjmé na v tom, ž é jé prova dé -
na ža bé ž né ho provožu. Oba r éméslní ci pr istupují  k pra ci vélmi žod-

pové dné  a žanécha vají  po ža saží ch do sté n a podlah minima lní  
stopy. Ú klid žajis ťujé Mirka Volna . 

Pr éjémé jim hodné  ždaru v pra ci a dobrovolní ku m dé kujé-
mé ža jéjich vklad a obé tavost. Prosí mé rovné ž  jéjich man-

ž élky, aby byly shoví vavé  k jéjich žvy s éné  absénci v doma cnosti. 
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- pastor Vladislav Volný 



Křty 
Jindřich Motyka,  

Motykovi Jan a Barbora 

Nikola Rochlová,  
Rochlovi David a Kristýna 

Theodora Bouchalová,  
Adam Bouchal a Andrea Smolíková 

Alexandr Poncza,  
Ponczovi Alexandr a Zuzana 

Filip Oboznenko,  
Lukáš Oboznenko a Pavlína Kołorzová 

Elena Mrózek,  
Mrózek Zbyšek a Irena 

Michal Želinský,  
Michal Želinský a Jana Sušilová 

Tomáš Kubovský,  
Kubovský Tomáš a Renáta 

Jan Bugár,  
Bugárovi Jan a Monika 

Sebastián Dressler,  
Jan Dressler a Jana Darfášová 

Marek Figurny,  

Firgurny Radek a Jana   

 

Jubilanté 
85 let 

Krzywońová Wanda, Havířov - Bludovice 

Bubíková Marta, Havířov - Životice 

80 let 
Świderová Danuta, Havířov 

Mohylová Hilda, Šenov - Škrbeň 

75let 
Kielarová Alžběta, Havířov - Životice 

70let 
Molinková Anna, Havířov - Suchá 

Ing. Kokotek Eduard, Havířov - Bludovice 

Plháková Alena, Havířov - Šumbark 

Kořínková Anna, Frenštát pod Radhoštěm 

Cichy František, Havířov - Podlesí  

65 let 
Tomanová Janina, Havířov - Bludovice 

Kniezková Zofia, Havířov - Město 

Radecká Lydie, Havířov - Bludovice  

60 let 
Kołorzová Alena, Havířov - Bludovice 

Ing. Bubík Vladislav, Havířov - Životice 

Jaworek Wiesław, Havířov - Bludovice 

55 let 
Ing. Chmiel Roman, Havířov - Bludovice 

Łukosz Erich, Havířov - Životice 

Ing. Balonová Alena, Havířov - Město 

RNDr. Poláček Josef, CSc, Šenov 

50 let 
Lovich Roman, Havířov - Šumbark 

 

Svatby 
Balint Erich a Daniela, roz. Kosiecová 

Sochora Jakub a Zuzana, roz. Knedlová 
Bogumił Ireneusz a Patrycja Klaudia, roz. Klimoszek 

Horák Jakub a Zuzana, roz. Váňová 
Scheier Petr a Barbora, roz. Mrkvanová 

Matusik Roman a Kateřina, roz. Eidelpesová 
Ovesný Radim a Kateřina, roz. Jančíková 

Sobotka Michael a Sandra, roz. Potyková 

 

Pohřby 
Anička Szczerbová, 76 let, Havířov – Životice 

Radek Buchwaldek, 51 let, Havířov – Šumbark 

Olga Polyáková, 76 let, Havířov – Město 

Zdeněk Svatoš, 66 let, Havířov – Město 

Jana Mohylová, 64 let, Frýdek – Místek 

Miroslav Novák, 87 let, Havířov – Bludovice 

Emílie Szturcová, 64 let, Havířov – Šumbark 

Karel Klimsza, 75 let, Havířov – Podlesí 
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Příběhy pro zasmání i zamyšlení 

Stoletá voda 

Protrhné sé hra ž a voda rychlé žaplavujé 
pr iléhlou vésnic ku. Vs ichni už  jsou pryc , 

jénom fara r  stojí  na vé ž i kostéla a modlí  
sé. Pr ijédé k né mu c lun pož a rní ku  a žvo-
la : „Pojďté, otc é, odvéžémé va s.“ „Né, ja  

tady žu stanu, Jéž í s  mé  žachra ní .“ C lun té-
dy odjédé. Voda už  dosahujé až  nahoru na 
vé ž , tam stojí  fara r , drž í  sé kr í ž é a modlí  

sé. Pr ijédé k né mu loď domobrany a po-
sa dka žvola : „Pojďté, otc é, odvéžémé va s.“ 
„Né, ja  tady žu stanu, Jéž í s  mé  žachra ní ,“ 

odpoví  fara r . Loď odjédé. Vésnicé jé už  
skoro céla  žatopéna , ž vody kouka  jén fa-
ra r ova hlava. Pr ilétí  hélikopté ra a pilot 

r í ka : „Otc é, hodí mé va m lano.“ „Né, ja  ta-
dy žu stanu, Jéž í s  mé  žachra ní .“ Hélikopté -

ra odlétí  a fara r  sé utopí . V nébi potka   
Jéž í s é a pta  sé ho: „Proc  jsi mé  néžachra -
nil?“ „Co bys jés té  chté l, vž dyť jsém ti po-

slal dvé  lodé  a hélikopté ru.“ 

 

Pepíček ve škole 

Pépí c ék sé soustavné  s patné  uc il, samé  
c tyr ky, ba i pé tky. Otéc mu vyhrož oval: 
„Pépí c ku, když  sé budés  s patné  uc it, da m 

té  do kr ésťanské  s koly. Tam už  si s tébou 
poradí .“ Protož é sé Pépí c ék népoléps il, 

otéc ho po pu lrocé pr ér adil do kr ésťanské  
s koly. Pojédnou sé stal ža žrak, Pépí c ék 
žac al nosit dvojky i jédnic ky. Nakonéc sé 

ho otéc žéptal, c í m to jé. „Ví s , tati,“ odvé til 
Pépí c ék, „když  jsém poprvé  pr is él do 
kr ésťanské  s koly, na dvor é jsém uvidé l 

jédnoho ukr iž ované ho. Na s kolní  chodbé  
visél druhy  ukr iž ovany . Když  jsém vés él 

do tr í dy, na ždi byl dals í  ukr iž ovany . V té  
kr ésťanské  s kolé to néní  ž a dna  sranda, 

tam sé nikdo s niky m népa ra .“ 

 

Babiččina modlitba 

Sédí  babic ka v parku na lavic cé a modlí  

sé: „Pané, ja  už  jsém žasé névys la s du -
chodém, pos li mi, prosí m, né jak stovku.“ 
Zasléchné to né jaky  mlady  muž  a r í ka  jí : 

„Prosí m va s, babic ko, pr écé nébudété vé -
r it takovy m pové ra m. Tady ma té padésa -

tikorunu a už  sé némodlété.“ Babic ka 
chvilku poc ka , až  sé onén muž  vžda lí   
a pak r í ka : „Dé kuji ti, Pané. A pr í s té  mi to, 

prosí m, néposí léj po takové m néžnabo-
hovi.“ 

 

U nebeské brány 

V nébi sé potkají  r idic  autobusu a fara r . 
Svaty  Pétr požvé dovnitr  r idic é a fara r ovi 

r ékné, aby poc kal. Fara r  pobour éné  žvola : 
„Proc  ja , žbož ny  c lové k a vé rny  služ ébní k, 

ma m c ékat na vstup do nébé kvu li né ja-
ké mu r idic i?“ Svaty  Pétr odpoví : 
„Poslouchéj, když  ty jsi v kostélé ka žal, 

vs ichni spali, žato když  on r í dil, vs ichni sé 
modlili!“ 
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