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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 střediska 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 bratri v Panu Jéžísi Kristu!

Préd nékolika léty jsém s jédnou kamaradkou, fararkou, navstívila jédnu malou vésnici v Jordansku. V této vésnici žaložili pracovní dílnu pro lidi sé ždravotním postižéním. Mladí lidé na invalidních vožíccích vyrabéli nadhérné možaiky ž malych kousku
barévnych kaménu. Ružné motivy a vélikosti možaik pak prodavali jako obražky
a vydélavali si na svou cinnost. Tito lidé
méli postižéné nohy, alé jéjich rucé dokažaly vytvorit nadhérna díla. Každy maly kousék kaméné mél v konécném dílé své místo
a vyžnam.
Možaika, tak sé jménujé novy projékt Sléžské diakonié, ktéry jé možné žhlédnout na
intérnétu a ktéry prinasí informacé o tom, co sé odéhralo nébo co sé pripravujé. Podlé
néktérych filožofu pripomína dnésní doba rožbity célék, ktéry sé rožtrístil na množství
castí/fragméntu. Možna jé potrébné, abychom sé naucili skladat možaiky žé svych
životu – žé svétlych i tmavych kaménu, ž héžkych a radostnych castí, alé i ž téžkych
a smutnych. Pak bychom k tomu méli vést také ty, ktérym sloužímé - v diakonii
a v církvi.
O kaméni nébo o skalé jé réc v dnésním biblickém téxtu. Ténto citat jé mottém SD pro
rok 2017. Prorok Ižajas sklada ténto poéticky téxt (kapitoly 49-52) ž nékolika castí
a 1. a 2. vérs tvorí jédén fragmént/kousék vétsí možaiky. Téxt jé urcén lidém
v babylonském žajétí a prorok chcé aktivovat déžoriéntované, hojit rany téch, ktérí byli
Bludovický informátor

• 1 •

Informator Błędowicki

néchténé žranéni. Takovych déžoriéntovanych a ranénych lidí jé dnés hodné. Z téxtu
žní vyžva: „Slysté!“ „Pohléďté!“ „Méjté otévréné oci a usi!“ V každé dobé jé duléžité
slysét to podstatné a vidét to duléžité.
Co duléžité nam chcé sdélit prorok? Obrací požornost posluchacu do minulosti. Pan
Buh pripomína nasé prédchudcé. Nékdo by mohl namítnout - k cému jé dobré dívat sé
do minulosti? Chcémé radéji slysét o tom, jak jsmé dobrí pravé téď nébo
v budoucnosti. „Pohléďté na skalu, ž níž jsté vytésani,“ tato jédina véta jé obéstréna
hlubokym požnaním. Slovo „kamén/skala“ jé vélmi silny symbol a v Bibli sé nachaží
vícé néž 70x. Vžpoménmé, kolik vyžnamnych udalostí sé odéhralo v souvislosti
s kaméném ci skalou. Vé Starém žakoné David prémohl kaméném Goliasé, na pousti
vytryskla voda pro Ižraélcé, pri pokuséní Jéžísé na pousti žažnélo ž ust satana: „Jsi-li
Syn boží, rékni, ať ž téchto kaménu jsou chléby.“ Zrno, ktéré padlo na skalnatou pudu,
névžklícilo. Kamén od Jéžísova hrobu byl odvalén v dén vžkríséní. Úhélnym kaméném
jé sam Kristus, vérící v néj mají byt živymi kamény. Na tomto místé jé ké kaméni
prirovnan Abraham, ktéry byl povolan Bohém konat jého dílo. Díky Boží milosti sé
ž Abrahama (jako žé vždaléného kaméné) stal živy a plodny clovék, otéc víry! I dnés jé
clovék vždalény od Boha chladny jako kamén, jé jako béž života, védén svymi sobéckymi žajmy. Podobna proména, ktéra nastala u Abrahama, sé mužé odéhrat
i v nasich životéch. Stéjné jako sé skala némužé sama stat krasnou (jé to príroda –
voda, vžduch a jiné kamény, ktéré na ni pusobí), tak i my sami potrébujémé duchovního socharé, Boha, ktéry formujé nasi osobnost. Vlastností kaméné jé, žé jé pévny.
Rovnéž Boží žaslíbéní jsou pévna jako skala, proto jim mužémé pévné duvérovat. Boží žaslíbéní jsou pévna i dnés. Úsilujmé o to,
aby nasé duvéra v Boha byla pévna jako
skala. Abraham formoval svou duvéru
v Boha, a to naslédovaním Boha uprostréd
své déžoriéntacé. My – Kristovi naslédovníci, Boží služébníci mamé nasé blížké povžbužovat k tomu, aby formovali svou duvéru v Boha uprostréd své déžoriéntacé,
uprostréd svych néjistot.
„Pohléďté na hlubokou jamu, ž níž jsté vykopani.“ Jama symboližujé Saru, manžélku
Abrahama, a jéjí néplodné luno. Néplodnost žén bylo v té dobé obrovskym utrpéním
a ponížéním. Sara proto symboližujé déžoriéntovanost jiného druhu – praždnotou.
Ta jé spojéna s nécím, co jé némožné, béžnadéjné, béž vychodiska. Praždnota jé odloucénost od Boha. A to jé péklo. Avsak Buh žpusobil, žé Sara pocala a porodila
syna. Jéstližé Abraham a Sara – lidé naplnéni déžoriéntovaností, utrpéním a praždnotou - mohli byt proménéni, éxistujé možnost promény pro každého déžoriéntovaného
clovéka dnésní doby, clovéka žnicéného chudobou, drogami, némocémi. Néžaléží na
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tom, co žlého udélal, nébo co žlého udélali jému. Existujé stalé možnost obratit sé ké
„skalé“, ktérou jé Buh. Jé to téntyž Buh, ktéry védl Abrahama a Saru, ktéry jim žéhnal.
Téntyž Buh chcé vést, žéhnat a proménit lidi, ktérí jsou jésté vždaléní, vnitrné žnicéní,
na smrt žoufalí, hlédající pomoc na ulici, marné bloudící. Jé dobré si pripomínat,
žé i my jsmé nékdy byli vždaléní, déžoriéntovaní, trpící. Buh jé nas formující tvurcé,
žachranujé ž jamy praždnoty a dava novou pérspéktivu a nadéji. Boží žaslíbéní jsou
pévna jako skala, néméní sé jako pocasí ci lidské sliby nébo néstabilní skutécnosti tohoto svéta. Ať nam pévnost Božích žaslíbéní symboližujé maly kamén, ktéry žanédlouho obdržíté.
Ať Vam tyto kamény pripomínají vasé formovaní víry v Boha. K tomuto kaméni si
mužété vložit i svuj vyžnam, ktéry budé povžbužéním pro vasi víru. Mužété pamatovat
na dalsí vyžnamy kaméné – vžpoménmé na réformacní 46. Zalm. Zamyslémé sé tréba
nad tím, cému ténto kamén braní (žrnu, aby mohlo vžklícit a rust vé vasém životé).
Co jé oním kaméném vé vasém životé?
Drahé séstry a bratri. Méjmé otévréné oci a usi na vsé kolém nas. Pamatujmé, žé každy
ž nas byl vždalén od Boha, svym žpusobém déžoriéntovany, praždny a žtracény.
Tak jako Hospodin formoval a proménil Abrahama a Saru svym pévnym žaslíbéním,
tak i my s pévnou duvérou spoléhéjmé na téhož Boha. Jého žaslíbéní jsou platna i dnés.
Ať nas Pan Buh žmocnujé k tomu, abychom déžoriéntovanym, praždnym a utrapénym
lidém prinaséli uždravéní, pomocnou ruku, vhodnou socialní pomoc, utéchu a nadéji.
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 člověka, ale naopak jej pozvedáš. Dej, abychom viděli víc, ať náš pohled na lidi kolem není jenom tělesný, selektivní, omezený. Děkujeme ti za to, že se k nám skláníš, v našem nedostatku, v naší slabosti, bídě a zármutku. Ty nás vedeš k tomu, abychom se dokázali sklánět k těm, kteří potřebují podporu. Prosíme o moudrost a tvé požehnání. Tobě patří chvála až na věky. Amen.

Velikonoční setkání dětí a seniorů
Stalo sé tradicí, žé déti ž nasého bludovického farního sboru navstévují sé svym
hudébné-dramatickym programém Domov
sénioru Hélios. Spolécné sétkaní sé uskutécnilo vé vélikonocním casé, a to v Zélény
ctvrték 13. dubna 2017.
Déti si pripravily pasmo bajék žnamych
bajkaru I. A. Krylova a Ežopa. Séniori sé sétkali s détmi-žvíratky, ktéra sé chovala
a mluvila jako lidé, alé ž jéjich jédnaní vyplynula kritika néktérych žapornych lidBludovický informátor
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skych vlastností, jako bylo vychloubaní, falésny soucit nébo pycha. Posluchaci byli
rovnéž poucéni biblickym vérsém, ktéry odpovídal obsahu bajky.
V bajcé „O pyšné lampě“ tak žažnéla tato moudra slova: Neboť každý, kdo se povyšuje,
bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. V druhé casti programu naslédovala
soutéž s vélikonocní tématikou, vé ktéré si dobré radila séniorka Ludmila Otavova
a nasé bludovické déti. Zkusté si i vy odpovédét na naslédující otažky: 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 rožloucili písní
V. Néckaré „Andělé strážní“ a poprali jsmé jim hodné sil do každého nového 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 žnacné míry ovlivnila néjén blížkost
pédagogu v rodiné (maminka i téta byly ucitélky), alé i touha
pracovat s lidmi. V mém prípadé s mladymi. Po ukoncéní
gymnažia jsém sé rožhodl pro studium na Pédagogické fakulté v Ostravé (obor rusky jažyk a obcanska vychova). Poté jsém žacal vyucovat na ZS
Générala Svobody v Havírové - Sumbarku, alé toužil jsém si splnit jésté jédén sén.
Úž od détství jsém mél vélmi rad prírodu, a proto jsém sé prihlasil ké studiu biologié
na Ostravské univéržité. Hodiny biologié patrí k mym néjoblíbénéjsím a mné sé splnilo
to, co jsém si moc pral.
Jako student jste pobýval na „Erasmu“ v cizině. Jaké stopy tento pobyt ve Vás
zanechal?
Soucastí a podmínkou uspésného dokoncéní studia ruského jažyka na Pédagogické
fakulté byla pulrocní studijní staž v dnésním Rusku. Cély pobyt jsém vnímal jako obrovskou životní žkusénost. Studoval jsém
vé Volgogradu (drívéjsí Stalingrad), v mésté
tak néskutécné žkouséném 2. svétovou
valkou. Na každém kroku mé dojímala dobBludovický informátor
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rosrdécnost a vstrícnost néjén prostych lidí, alé i profésorského sboru na Pédagogickém institutu. Béhém studia jsmé mohli navstívit i jiné žémé téhdéjsího Sovétského
svažu. Pobyt v Arménii – Jérévan, Ararat – jé pro mné néžapoménutélny i tím, žé mam
možnost obcas ucit i déti ž arménskych rodin žijících u nas.
Jste velmi vytížený člověk, ale jako učitel musíte rozhodně odpočívat. Čemu se
věnujete ve svém volném čase (kulturní a sportovní zážitky)?
Pokud mohu, každou volnou chvíli vénuji pobytu v prírodé. Tam objévuji své síly
a cérpam énérgii. Hrožné rad jéždím na kolé. Drívé jsém jéždíval o žimních praždninach lyžovat do Alp a v lété k mori. V soucasnosti vénuji své volné chvílé prédévsím
rodicum.
Bludovický sbor je již mnoho let Vaší duchovní základnou. Co Vás přivedlo
k branám bludovického kostela?
Pocit, žé musím doplnit svou vnitrní duchovní praždnotu. Pocit mít sé o néco –
o nékoho vyssího vé svém životé oprít, touha po jého béžpécí a pochopéní, odpusténí
a lascé.
Zanedlouho nastane čas prázdnin a dovolené. Kam máte namířeno a co byste
vzkázal našim malým a velkým studentům?
Období praždnin planuji využít k odpocinku na horach a u vody. Chtél bych také navstívit své pratélé. Vsém nasim malym a vélkym studéntum préji slunécné a pohodové
praždniny, prožité vé ždraví a klidu jak na rodinnych dovolénych, tak sé svymi
kamarady.
- Děkuji za rozhovor, Pavlína Volná

Jarní koncertování v bludovickém kostele
Hudba pravdy
Na žacatku Vélkého tydné, v pondélí
10. dubna, sé v bludovickém kostélé konal vélikonocní koncért s nažvém Hudba
pravdy, a to ža ucasti prédních moravskych lidovych žpévaku Magdalény
Muckové, Klary Blažkové a Jana Zaviacicé
s doprovodém nadžanrového uskupéní
Ensémblé Flair Baroqué Jana Rokyty.
Zpévaci prédnésli néjén kostélní i lidové
písné ž Hornacka a Valasska, alé také
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skladby Jana Amosé Koménského, Léosé Janacka, vérsé Pétra Béžrucé a na žavér jsmé
si spolécné žažpívali písén Karla Jaromíra Erbéna „Aby nas Pan Buh miloval“. Ténto
vyjimécny koncért sé stal duchovní prédžvéstí vélikonocních svatku, sétkaním
s laskou, vírou a nébém.

Martina Kociánova versus Kateřina Englichová
Kdo by néžnal žnamou hlasatélku Télévižních novin na TV Nova a poždéji na TV
Prima Martinu Kocianovou, rodacku ž Havírova? Malokdo vsak o ní ví, žé sé vénujé pévécké kariéré. Tato opérní pévkyné, sopranistka, sé žucastnila nékolika méžinarodních pévéckych soutéží. Pravidélné vystupujé s možartovskym Triém Amadéus, spolupracujé s radou hudébních télés, mj.
s Janackovou filharmonií Ostrava, hostovala
v Hudébním divadlé Karlín. Za cinnost
v oblasti uméní jí EÚ uméní udélila Cénu
Gustava Mahléra. Jéjí débutové album
s klasicistními sopranovymi ariémi nésé
nažév „Jina“. V ramci majového koncértu
vystoupila v nasém kostélé 14. kvétna 2017
sé svou hudébní prítélkyní, harfénistkou
Katérinou Englichovou. Ta sé hré na harfu
žacala vénovat od 13 lét, kdy na ni hrala
ž „trucu“, aby némuséla hrat na klavír. Jéjí
ucitélka hry na klavír od ní žadala, aby sé nastroji vénovala nékolik hodin dénné.
Na harfu téhdy hrala docéla dobré, brala ji spísé jako žabavu, až na
konžérvatori dospéla k tomu, žé hraní sé pro ni
stané obživou. Harfénistka K. Englichova jako komorní hracka casto spolupracujé s vyžnamnymi
intérpréty: Joséfém Sukém ml. nébo Pavlém
Sporclém a hudébními télésy: Kubínovym kvartétém, Céskym nonétém nébo Kvartétém Martinu.
V ramci koncértu jsmé vysléchli barokní a klasicistní
arié v nétradicních upravach pro harfu od G. F. Handéla,
A. Scarlattiho, W. A. Možarta nébo ž opéry Carmén Géorgé Bižéta. Ténto névsédní žažiték byl pohlažéním na dusi
pro vséchny prítomné posluchacé.
- Pavlína Volná
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Uroczystość egzaminu i konfirmacji w naszym zborze
W niédžiélę 28 maja w nasžym žboržé odbyło się urocžysté nabožénstwo, podcžas
ktorégo miała miéjscé Konfirmacja grupy młodžiéžy. Úrocžystosc ta žwiéncžyła okrés
rocžnégo pržygotowania siodémki młodžiéžy, prowadžonégo na piątkowych spotkaniach. Úrocžystosc konfirmacji popržédžał rowniéž égžamin, ktory miał miéjscé podcžas
nabožénstwa tržy tygodnié wcžésniéj, 7 maja w niédžiélę rodžiny.
Do grona tégorocžnych konfirmantow naléžéli: Jolca Snajdrova, Emília Klimsžova,
Joanna Grudžinska, Daniéla Vyskocilova, Matyas 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 chržéscijanstwa, žycia Jéžusa Chrystusa,
tak ž historii nasžégo žboru.
Jolca Snajdrova na podstawié tékstu ž 1 księgi Mojžésža mowiła o Držéwié žycia i jégo
owocach, o kržyžu, gržéchu i odpusžcžéniu gržéchow.
Emília Klimsžova dokładnié cytowała wiérsžé ž Biblii o Jéžusié Chrystusié jako alfa
i oméga, o Chržcié Swiętym, o radosci ž bliskosci Boga w žyciu.
Adrian Siuda wytłumacžył, niéktoré pojęcia
žé Starégo i Nowégo Téstaméntu jak manna, biały kamyk, chléb žywota i sakramént
Chržtu Swiętégo.
Adam Kubicžék mowił o tym, co to jést praca i co Biblia o niéj mowi. Pržytocžył
rowniéž pržykład réformacji i pracy réformatorow w Srédniowiécžu, a sžcžégolnié
džiéła Marcina Luthéra.

Daniéla Vyskocilova, na podstawié Listu do Sardow, mowiła o žnacžéniu bałéj sžaty
i o tym, žé Księga Zycia jést žrodłém najwięksžéj radosci.
Joanna Grudžinska opowiédžiała o džiéjach nasžégo žboru i historii nasžégo koscioła,
o jégo budowié i pržébudowach, wiéžy i o architékturžé. Wnętržé ždobią džiéła sžtuki
takié jak ołtarž, obraž Gornégo Jéružalém, a swą historię mają wyjątkowé organy.
Matyas Volny mowił o tym, jaki był cél réformacji , jakié błędy réformatoržy wraž
ž Marciném Luthérém wytykali Kosciołowi w srédniowiécžu oraž jékié céchy mają charaktéryžowac Chržéscijan. Na podstawié podobiénstwa žé žborém w Laodikéi mowił
o tym, žé tržéba byc mocnym w wiéržé i sžéržyc prawdžiwé i wiérné swiadéctwo
o Bogu.
Wsžyscy konfirmanci wykažali dužą wiédžę ž žakrésu Biblii i historii. Widac, žé džiéci
pochodžą ž nasžych éwangélickich domow.
Bludovický informátor
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Úrocžystosc Konfirmacji poléga na osobistym potwiérdžéniu Chržtu Swiętégo oraž
wyražéniu woli swiadoméj pržynaléžnosci do Koscioła. Podcžas nabožénstwa, młodžiéž po raž piérwsžy pržystąpiła do Sakraméntu Ołtarža i žostała włącžona w grono
wiérnych Koscioła, ktorym pržysługują péłné prawa. Nabožénstwo było naprawdę
bardžo urocžysté. Rožpocžęło się procésjonalnym wéjsciém, podcžas ktorégo Pastor
oraž préžbitérowié wprowadžili młodžiéą do koscioła. Po kažaniu i liturgii, konfirmanci potwiérdžili sakramént Chržtu Swiétégo, po cžym wypowiédžiéli słowa
podžiękowania pastorowi, rodžicom, rodžicom chržéstnym oraž Zborowi, ža prowadžénié w dotychcžasowéj drodžé. Następnié Pastor pržyjął od młodžiéžy pržyžécžénié
wiérnosci kosciolowi i błogosławiąc im, pržyjął každégo ž konfirmantow do grona
péłnoprawnych wiérnych.
Cała urocžystosc była upięksžona wiélu piésniami žaspiéwanymi pržéž konfirmantow,
chor Laudaté lub ražém ž obécnymi žborownikami. Bardžo wažną cžęscią urocžystégo
nabožénstwa była Komunia Swięta. Jako piérwsi, do Komunii Sw. Podésžli konfirmanci,
po nich – ich rodžicé, rodžicé chržéstni i inni kréwni, a požniéj požostali ucžéstnicžący
w nabožénstwié. Kurator nasžégo žboru pan Karol Klimsža žłožył žycžénia Błogosławiénstwa Božégo w imiéniu swym, préžbitérow i całégo Zboru. Z žycžéniami i podarunkiém pržysžli rowniéž cžłonkowié nasžégo Dorostu oraž žaprosili konfirmantow na
cotygodniowé spotkania.
Pod koniéc, niémała grupa džiéci žé sžkołki niédžiélnéj, młodžiéžy ž Dorostu oraž spiéwacžék Laudaté žaspiéwała pržépiękną piosénkę, žycžąc jéj słowami by w swym
žyciu byli spokojni jak woda, silni jak jéj prąd, swiéžy jak rosa o poranku i cžysci jak
sniég. Piésni od dawna były cžęscią urocžystych nabožénstw i žycžén, a ich słowa trafnié wyražały trésc žycžén. Pamiętam, kiédy Babcia mowiła, žé kiédys na konfirmacji
spiéwano konfirmantom piésn „Błogosław im”.
Niéchaj téj grupié młodych ludži Pan Bog błogosławi na každym kroku.
- Halina Hekera i Wanda Grudzińska

Svatodušní svátky a Den dětí letos trochu jinak
Térmín Svatodusních svatku a Dné détí vysél létos kaléndarné na stéjny térmín.
Na schuži présbytérstva jsmé sé žamysléli
nad tím, jak to vyrésit. Nakonéc jsmé sé
rožhodli obé slavnosti skloubit do jédnoho
dné.
V nédéli 4. cérvna 2017 dopolédné sé tédy
konala Svatodusní bohoslužba. K slavnostní atmosféré vyžnamné prispélo vystoupéBludovický informátor
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ní mužského pévéckého tria vé složéní Tomasé Zidka, Dominika Rohéla a Aléxandra
Skotnici ža hudébního doprovodu varhanicé Adély Hlubinové. Jéjich vystoupéní jsou
vždy na vysoké urovni a nasimi sborovníky jsou tradicné milé prijímana.
Odpolédné sé vé 14 hodin sésél organižacní stab présbytérstva k prípravé tradicní žahradní slavnosti sé smažéním vajéciny. Zatímco jsmé na nadvorí kostéla chystali stoly
a lavicé, ž kostéla sé již ožyvaly první tony žpévu a nastroju pri žkouskach na vystoupéní a v kuchyni sé pilné krajéla cibulé, spék a rožbíjéla sé vajícka.
V 15 h sé rožéžnély žvony
a v kostélé vséchny prítomné privítal pastor Vladislav
Volny. Poté byl ža žvuku bubénické fanfary Matyasé
Volného odstartovan II. rocník Koncértu sborovych taléntu. Déti, konfirmandé,
dorosténci
a
žpévacky
Laudaté, a to žpévém, récitacémi a hrou na ružné hudébní nastrojé, vcétné bubnu nam posluchacum prédvédli, žé hudba jé népostradatélnou soucastí jéjich
života, néboť hrali a žpívali od srdcé a s obrovskym nadséním.
Po ukoncéní krasného koncértu jsmé sé présunuli do salu na faré, kdé sé konala vérnisaž vytvarnych dél nasich détí. Béhém koncértu i vérnisažé sé vénku prihnaly cérné
mraky, žé ktérych sé béhém chvílé spustil silny lijak. Proto jsmé urychléné muséli présunout žahradní nabyték do prostor fary. V kuchyni již méžitím finisovalo smažéní
vajéciny, ktéré sé musélo rovnéž prémístit ž vénkovního ohnisté do kuchyné. Vajécina
byla usmažéna ž 206 vajícék a byla vélicé chutna, žkratka vyborna!!!! Na tomto skvélém vyslédku sé podíléli žéjména: Ivo Rottér, Jarmila Piéchova, Mirka Volna, Ondréj
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Rajdus a Adéla Hlubinova. Dékujémé moc!!!
Gastronomicky žažiték ž vajéciny jsmé jésté žavrsili skvélymi frgaly od Mirky Volné.
Soucasné s prípravou a naslédnou konžumací vajéciny probíhaly snad vé vséch
koutéch i žakoutích farní budovy soutéžé
pro déti. I tyto aktivity byly puvodné
pripravény v aréalu kostéla, alé ž duvodu
pocasí sé musély hlédat nahradní prostory.
Tym pod védéním pastorové Pavlíny Volné
a katéchétky Ewy Pawlasowé sé s tím skvélé vyrovnal a patrí i jim srdécné podékovaní.
Déti byly nadséné, což hovorí ža vsé.
Domu jsmé sé rožchažéli v dobré naladé,
plni krasnych žažitku, s plnym bríském
a opét ža svitu slunécních paprsku.
Zavérém bych chtél podékovat nasim vystupujícím i vsém, kdo priložili ruku k dílu pri
prípravé vajéciny, poséžéní, programu pro
déti i pri naslédném uklidu.
- Za organizační tým Rudolf Volný

Rekonstrukce elektrorozvodů na faře
V pondélí 5. cérvna byla žahajéna généralní rékonstrukcé éléktroinstalacé v budové
fary na ulici Sélské 12. Pracé odborné védé Eduard Siuda s pomocí présbytéra Ondréjé
Rajdusé. V néjbližsím období sé k panu Siudovi pridají dalsí pomocné rucé – kuratora
Karola Klimsžy a présbytéra Rudolfa Volného.
K rékonstrukci jsmé pristoupili poté, co sélhavaly éléktrorožvody v duslédku prétížénosti, žvlasté u doprovodnych akcí koncértu. Ovsém s béžnymi komplikacémi jsmé sé
potykali již v minulé rocé v místnosti obou kancélarí – farního sboru i hrbitovní spravy.
Obtížnost célé rékonstrukcé spocíva žéjména v tom, žé jé provadéna ža béžného provožu. Oba réméslníci pristupují k praci vélmi žodpovédné a žanéchavají po žasažích do stén a podlah minimalní
stopy. Úklid žajisťujé Mirka Volna.
Préjémé jim hodné ždaru v praci a dobrovolníkum dékujémé ža jéjich vklad a obétavost. Prosímé rovnéž jéjich manžélky, aby byly shovívavé k jéjich žvyséné absénci v domacnosti.
- pastor Vladislav Volný
Bludovický informátor
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65 let

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

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

85 let
Krzywońová Wanda, Havířov - Bludovice
Bubíková Marta, Havířov - Životice

Pohřby

80 let

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

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
Bludovický informátor
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do trídy, na ždi byl dalsí ukrižovany. V té
krésťanské skolé to néní žadna sranda,
tam sé nikdo s nikym népara.“

Příběhy pro zasmání i zamyšlení
Stoletá voda
Protrhné sé hraž a voda rychlé žaplavujé
priléhlou vésnicku. Vsichni už jsou pryc,
jénom farar stojí na véži kostéla a modlí
sé. Prijédé k nému clun požarníku a žvola: „Pojďté, otcé, odvéžémé vas.“ „Né, ja
tady žustanu, Jéžís mé žachraní.“ Clun tédy odjédé. Voda už dosahujé až nahoru na
véž, tam stojí farar, drží sé krížé a modlí
sé. Prijédé k nému loď domobrany a posadka žvola: „Pojďté, otcé, odvéžémé vas.“
„Né, ja tady žustanu, Jéžís mé žachraní,“
odpoví farar. Loď odjédé. Vésnicé jé už
skoro céla žatopéna, ž vody kouka jén fararova hlava. Prilétí hélikoptéra a pilot
ríka: „Otcé, hodímé vam lano.“ „Né, ja tady žustanu, Jéžís mé žachraní.“ Hélikoptéra odlétí a farar sé utopí. V nébi potka
Jéžísé a pta sé ho: „Proc jsi mé néžachranil?“ „Co bys jésté chtél, vždyť jsém ti poslal dvé lodé a hélikoptéru.“
Pepíček ve škole
Pépícék sé soustavné spatné ucil, samé
ctyrky, ba i pétky. Otéc mu vyhrožoval:
„Pépícku, když sé budés spatné ucit, dam
té do krésťanské skoly. Tam už si s tébou
poradí.“ Protožé sé Pépícék népolépsil,
otéc ho po pulrocé préradil do krésťanské
skoly. Pojédnou sé stal žažrak, Pépícék
žacal nosit dvojky i jédnicky. Nakonéc sé
ho otéc žéptal, cím to jé. „Vís, tati,“ odvétil
Pépícék, „když jsém poprvé prisél do
krésťanské skoly, na dvoré jsém uvidél
jédnoho ukrižovaného. Na skolní chodbé
visél druhy ukrižovany. Když jsém vésél

Babiččina modlitba
Sédí babicka v parku na laviccé a modlí
sé: „Pané, ja už jsém žasé névysla s duchodém, posli mi, prosím, néjak stovku.“
Zasléchné to néjaky mlady muž a ríka jí:
„Prosím vas, babicko, précé nébudété vérit takovym povéram. Tady maté padésatikorunu a už sé némodlété.“ Babicka
chvilku pocka, až sé onén muž vždalí
a pak ríka: „Dékuji ti, Pané. A prísté mi to,
prosím, néposíléj po takovém néžnabohovi.“
U nebeské brány

V nébi sé potkají ridic autobusu a farar.
Svaty Pétr požvé dovnitr ridicé a fararovi
rékné, aby pockal. Farar pobouréné žvola:
„Proc ja, žbožny clovék a vérny služébník,
mam cékat na vstup do nébé kvuli néjakému ridici?“ Svaty Pétr odpoví:
„Poslouchéj, když ty jsi v kostélé kažal,
vsichni spali, žato když on rídil, vsichni sé
modlili!“
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