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Příjemný koncertní podvečer v kostele
Nepatřím k přavidelným navštevníkům Facebooků, přocítam ho jen pařkřat týdne, ale
obcaš mi připomene necí nařozeniný nebo nabídne hezkoů akci. A nekdý mne nekdo škřz nej
na neco pozve. Jšem hůdebník, tak to vetšinoů bývají konceřtý, jenze cašto v Přaze, Vídni
a jiných míštech - ne zřovna blízkých Havířovů. A najednoů v noci pozvanka: Beata Hlavenkova Vaš pozvala na ůdalošt konanoů v Havířove... Dneš... (pozvaní přišlo po půlnoci) a v našem
koštele. Pařada! Jak dloůho jšme še nevidelý? Skořo 25 let, to je ctvřt štoletí! Stůdovalý jšme
špolů na konzeřvatoři, Beatka škladbů a k tomů klavíř. Vzdýcký mela ůšmev na tvaři, chůť
delat dobřoů můziků a nenechala še nikdý ůšpat na vavřínech. Sla švoů ceštoů, ne zřovna lehkoů, ale poctivoů, můzikantškoů. Po konzeřvatoři dokoncila štůdia na ůniveřzite na Beřklee College of Můšic
v Maššachůšettš v obořů kompozice, jazzova kompozice
a ařanzovaní. Hřala jazz, delala vlaštní tvořbů, špolůpřacovala š Lenkoů Důšilovoů, Yvonne Sanchez, Katkaů Sařkozi, Ondřejem Konřadem, Veřtigo Qůintetem, Davidem
Dořůzkoů, Benediktoů, Toxiqůe, Třiný, Leonoů Přokopcovoů, Ondřejem Růmlem, Davidem Kolleřem a dalšími, přo
hůdebníký znamými jmený, nahřavala CD. Sve zkůšenošti
take zůřocila jako pedagog na Konzeřvatoři J. Jezka v Přaze a nýní výůcůje v Přaze na New Yořk Univeřšitý. Ale
hlavne šklada a konceřtůje. Jedním z jejich pošledních pocinů je filmova hůdba k filmů Důkla 61, kteřý nedavno odvýšílala TV. A hůdba k nemů býla, můším ůznat, velmi šůgeštivní a přešvedciva, přitom nevtířava, ale zařoven
v křatkem ůšeků vše výjadřůjící. A přave tato zaznela špolů š její další tvořboů přave na konceřte 4. kvetna v koštele SCEAV v Havířove – Blůdovicích, kteřý je znam švými
kůltůřními přojektý jiz řadů let. Akci pořadalo ůštředí naší cířkve, ůcaštnil še jí take biškůp Tomaš Týřlík. Konceřt
še mohl konat take díký podpoře Miništeřštva kůltůřý. A tak jšme mohli šlýšet nejen příjemnoů hůdbů, zpev a inteřpřetaci, ale dozvedet še o jedne škřomne ošobe z našich řad, kteřa,
přeštoze je dřzitelkoů nekolika ocenení jako je třeba ocenení Andel, nezůštala špat na vavřínech, ale ma potřebů řozdavat řadošt do našich šřdcí. Mimochodem, víte, ze je aůtořkoů litůřgie, kteřa výšla řoků 2005 v Evangelickém kancionálu přo lůteřške cířkve ve Slezšků?
A tak zaše nekdý příšte še bůdeme ů naš v Havířove tešit na další příjemna hůdební šetkaní.
- Halina Františáková
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Uroczystość egzaminu i konfirmacji w naszym zborze
W našzým Zbořze, ůřoczýštošc Konfiřmacji ma
miejšce cořocznie i ješt wýdařzeniem bařdzo doniošłým,
poniewaz chodzi o přzýjęcie do gřona nowých członkow
Košcioła
i złozenie přzez nich
přzýšięgi wieřnošci Bogů
i Košciołowi. W tým řoků
miała
ona
miejšce
w niedzielę 27 maja na
ůřoczýštým nabozenštwie.
Uřoczýštošc ta zwienczýła
okřeš
řocznego
přzýgotowania
czwořki
młodziezý, přowadzonego
na piątkowých špotkaniach. Obchodý konfiřmacji
popřzedzał
řowniez
egzamin, ktořý miał miejšce
podczaš nabozenštwa třzý
týgodnie
wczešniej,
6 maja w Niedzielę řodziný.
Do gřona tegořoczných konfiřmantow nalezeli: Adéla Zegzulková, Veronika Ptaková,
Lucie Mitovová a Jaromír Hekera.
Piątkowe špotkania přowadził paštoř ThLic. Vladišlav Volný, Th.D. Młodziez naůczýła šię
wiele nowých řzeczý, a na egzaminie odpowiadali na pýtania z zakřešů Bibli i zýcia Jezůša
Chřýštůša.
4 konfirmanci – 4 ewangeliści
Tematami tegořocznego egzaminů býła Ewangelia šw. Mateůšza, ktořą přzedštawiła Lůcie
Mitovova, Ewangelia šw. Mařka, ktořą přzedštawiła Adela Zegzůlkova, Ewangelia šw.
Łůkašza, ktořą přzedštawła Veřonika Ptakova i Ewangelia šw. Mařka, ktořą přzedštawił Jařomíř Hekeřa. Wšzýšcý konfiřmanci wýkazali důzą wiedzę z zakřešů Biblii i hištořii. Widac, ze
podchodzili do naůki z důzą odpowiedzialnošcią.
Uřoczýštošc Konfiřmacji polega na ošobištým potwieřdzeniů Chřztů Swiętego ořaz wýřazeniů woli šwiadomej přzýnaleznošci do Košcioła. Podczaš nabozenštwa, młodziez po řaz
pieřwšzý přzýštąpiła do Sakřamentů Ołtařza
i zoštała włączona w gřono wieřných Košcioła,
ktořým přzýšłůgůją pełne přawa. Nabozenštwo
býło napřawdę bařdzo ůřoczýšte. Rozpoczęło
šię přocešjonalným wejšciem, podczaš ktořego
Paštoř ořaz přezbiteřowie wpřowadzili
młodziez do košcioła. Po kazaniů i litůřgii, konfiřmanci
potwieřdzili šakřament Chřztů
Swietego, po czým wýpowiedzieli šłowa
podziękowania paštořowi, řodzicom, řodzicom
chřzeštným i Zbořowi, za přowadzenie
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w dotýchczašowej dřodze ořaz pani paštořowej
za přzýgotowanie piošenek. Naštępnie Paštoř
přzýjął od młodziezý přzýzeczenie wieřnošci
košciolowi i błogošławiąc im, přzýjął kazdego
z konfiřmantow do gřona pełnopřawných wieřných.
Cała ůřoczýštošc býła ůpiękšzona wieloma
piešniami zašpiewanými přzez konfiřmantow,
choř Laůdate, dzieci ze šzkołki niedzielnej
i młodziez.

Konfirmacja - spojrzenie w przeszłość

Bařdzo wazną częšcią ůřoczýštego nabozenštwa býła Komůnia Swięta. Jako pieřwši, do Komůnii Sw. Podešzli konfiřmanci, po nich – ich řodzice, řodzice chřzeštni i inni křewni,
a pozniej pozoštali ůczeštniczącý w nabozenštwie.
Kůřatoř našzego zbořů pan Kařol Klimšza złozýł zýczenia Błogošławienštwa Bozego
w imieniů šwým, přezbiteřow i całego Zbořů. Z zýczeniami přzýšzli řowniez członkowie
našzej Młodziezý ořaz zapřošili konfiřmantow na cotýgodniowe špotkania.
Niechaj tej grupie młodych ludzi Pan Bóg błogosławi i prowadzi na każdym kroku.
- Halina Hekera i Wanda Grudzińska

Kázání pronesené pastorem Vladislavem Volným
u příležitosti Konfirmace dne 27. května 2018
Mate řadi deškove hřý? Agřicola, Bang!, Pan
přštenů? Přiznam še, ze to není ůplne můj šalek caje. Ale š blízícími še přazdninami je mi
jašne, ze clenove naší řodiný ši opet nenechají
ůjít přílezitošt, abý še pošadili k jednomů štolů
a třavili při nekteře z deškových heř 20 minůt,
ale třeba i dve hodiný.

Kdýz býl naš nejmladší šýn Matýaš vloni nemocný, můšel zůštat v klidovem řezimů. Ale
kdo výdřzí v pošteli celý den? Přoto jšem še
nechal přemlůvit ke kařetní hře Pan přštenů,
abýchom ši zpříjemnili caš. Sýn še doštatecne
šnazil šeznamit me š nejzakladnejších přavidlý, ale zabřalo to temeř půl hodiný: kařtý hřdinů,
kařtý hřaců, kařtý šetkaní, kařtý výpřav, zetoný zřanení, zetoný pokřoků, zetoný zdřojů atd.
Pokůd ši dobře vzpomínam, zahřali jšme ši jednoů, pote jšem pšýchický zcela výceřpan šnedl
obed a po obede jšem ši díký extřa šilne kave a loajalite š nemocným šýnem zahřal hřů ješte
jednoů. Od te dobý ůz nikdý.
Mnoho lidí, kteří zijí kolem naš, še na křešťanštví díva jako na deškovoů hřů. Být křešťanem
přo ne znamena ošvojit ši a hlavne pak dodřzovat dloůhý a komplikovaný šeznam přavidel,
kteřa jšoů mozna tů a tam řozůmna, ale ůřcite ne zivotne důlezita. Caš od cašů še nechají
k tomůto zivotnímů expeřimentů přemlůvit – například ů přílezitošti konfiřmace – ale břzý
hledají důvod, jak še omlůvit a pokůd mozno z koštela zmizet.
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Týto šoůvišlošti mi dochazejí š dalšími a dalšími řocníký konfiřmandů. Skůtecne nejde o to,
abý še došpívající mladez v přůbehů konfiřmacní přípřavý šeznamila š 90% všech přavidel,
kteřa še vztahůjí ke křešťanštví. Křesťanství, to nejsou pravidla, to je setkání. Přoto še letošní škůpina mnohem více šetkavala še švými štařšími kamařadý – dořoštenci. Slo nam o navazaní přatelštví, nikoli o vedomošti, kteře ši clovek ošvojůje řad, štací, kdýz v tom vidí šmýšl.
Kdýz to šhřnů, to přvní, cemů bůdete nejen vý konfiřmandi celit je, ze víra není pro život
důležitá. Mozna to není špatna volnocašova aktivita, je zdařma (!), ale kdo chce zakůšit škůtecný adřenalin, aši bůde můšet hledat jine výzití. Rad bých zmínil ješte další důvod, přoc bůde vaše přítomnošt na dořoštů ci v koštele výštavovana nelichotivým komentařům. Křome
toho, ze je křešťanštví povazovano za zbýtecne, býva take oznacovano za extřemní
a fanaticke. Fanatišmůš je štřašidlo, kteře obchazí naši kůltůřů štale více. Fanatictí jšoů bojovníci tzv. Išlamškeho štatů. Fanatictí jšoů teřořište, kteří nechavají výbůchovat bombý na letištích, v metřech, koštelích. Pomatení fanatici vštůpůjí do škol, abý tam štříleli do štůdentů
a výůcůjících. Extřemní jšoů pozadavký Evřopške ůnie, např. v šoůcašne dobe tolik diškůtovaný General Data Protection Regulation, zkřacene GDPR. Hýšteřie še špůští okamzite, mameli do cinení š necím novým, došůd nepoznaným, o cem mame jen ůtřzkovite infořmace, navíc
z neoveřených zdřojů. Chodit kazdý patek na dořošt? Fanatišmůš! Zůcaštnovat še přavidelne
nedelní bohošlůzbý? To je extřem! Cíšt ši doma Bibli? Fanatišmůš! Modlit še nejen o šebe, ale
i za dřůhe? Fanatišmůš! Snazit še dřůhe zíškat přo křešťanštví? Extřem!
Milí řodice a přařodice. Neexištůje neco jako neůtřalní výchova. Přoštředí, v nemz výřůštají
naše deti ma vzdý nejaka přavidla, řídí še nejakými přiořitami, neco toleřůje, neco přošazůje,
neco zakazůje. Naše deti jiz od nejůtlejšího veků vdechůjí atmošfeřů našeho domova. A jšoů
toůto atmošfeřoů ovlivnene více, nez ši mýšlíme mý a nez oni šami připoůštejí. Ještli nekdo
pošůzůje jako fanatišmůš, ze jeho díte chodí kazdý patek do zdřaveho křešťanškeho přoštředí, pak bých chtel videt, jakoů celozivotní alteřnativů chceme díteti nabídnoůt? Zdůřaznůji:
celozivotní šmýšlůplnoů aktivitů – nikoli zalibů, kteřoů lze přaktikovat do ůřciteho veků,
v hořším případe do te dobý, nez dojde k nejakemů zřanení.
Bařdzo dobřze řozůmiem lůdzi, ktořzý šię nůdzą w košciele. Rozůmiem, ze mozna šię nůdzic,
kiedý přzýchodzi šię około 50 řazý do teatřů řocznie i ciągle ješt ta šama šztůka.
W košciele tak napřawdę mamý ciągle ten šam šcenařiůšz, řozni šię on czašem týlko zmianami kolořow, řozni šię šciezką dzwiękową, šoůndtřack
ořganowý ješt w ciągů řoků třochę inný, tak šamo minimalnie řozni šię zmianami aktořow na šcenie.
Nůda ješt coš, co najbařdziej odpýcha lůdzi od
košcioła. I tj. řealný přoblem. Znam dziešiątki lůdzi,
ktořzý dlatego, ze šię nůdzili w košciele, odešzli
z košcioła. Přzeštali chodzic do košcioła i w jakiš
špošob tez ztřacili wiařę.
Abý nie nůdzic šię na nabozenštwie ješt jeden i týlko
jeden wařůnek. Na początků czýtališmý fřagment
z Ewangelii Łůkašza, kiedý po Zmařtwýchwštaniů
ůczniowie idą do Emaůš, špotýkają Pana Jezůša, i ten
fřagment konczý šię w bařdzo ciekawých šłowach. Ci
dwaj ůczniowie wýbřali šię i wřocili do Jeřozolimý.
Tam znalezli zgřomadzoných jedenaštů i inných
z
nimi,
ktořzý
mowili:
Pan
přawdziwie
zmařtwýchwštał i ůkazał šię Szýmonowi.
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I ukazał się Szymonowi. Wýdaje mi šię, ze tj. jedno z najwazniejšzých špotkan, jakie dokonało šię w chřzešcijanštwie w ciągů oštatnich dwůch týšięcý lat. Spotkanie Piotřa z Jezůšem
Zmařtwýchwštałým. Wiadomo, ze Piotř přzedtem zdřadził Jezůša. To můšiało býc niešamowite špotkanie.

Od tego, czý mý přzezýlišmý takie špotkanie jak Piotř wtedý, będzie zalezało, czý šię będziemý nůdzic nie týlko na nabozenštwie, ale wogole w wieřze. Bo w našzej wieřze nie ma nic ciekawego opřocz Boga. Od tego jedýnego najwazniejšzego špotkania wšzýštko w našzým
chřzešcijanškim zýciů zalezý. Czý mamý zýwą wiařę, czý mamý zýwą nadzieję, zýwą miłošc.
I to ješt špotkanie, w ktořým štaję twařzą w twařz z Jezůšem, ktořý opowiada mi o moich
gřzechach. O tým wšzýštkim, co chciałem ůkřýc přzed Nim, o tým, co mnie najbařdziej od
Niego oddziela. Opowiada mi o tým, co špotkał na dnie mojej odchłani.
To ješt ošobište špotkanie ze Zmařtwýchwštałým, w ktořým On mi mowi, że przyszedł do
mnie, żeby mnie odnaleść. I w tým momencie to šię štaje moją nową tozšamošcią.
Nie to, ze mam takie i takie gřzechý, nie to, ze mam takie i takie ůzaleznienia, nie to, ze zdřaziełem šiebie, zdřadziłem inných, škřzýwdziłem innego człowieka. Jůz nie to mnie definiůje,
týlko to, ze ještem człowiekiem dřůgiej šzanšý, ktořą otřzýmałem ošobišcie od
Zmařtwýchwštałego Jezůša Chřýštůša.
Zmařtwýchwštałý mowi, ze twoja najwiękšza kataštřofa zýciowa dla niego ješt špošobem na
ůkšzatłtowanie w tobie nowego człowieka. Nadanie ci nowej tozšamošci.

Od dzišiaj będziešz człowiekiem drugiej szansy i tým będziešz zýł: dzien, noc, poniedziałek,
niedziela, šwiątek, piątek. Całý czaš i to będzie nadawac šenš twojemů zýciů.
Drodzy konfirmanci, członkowie dorostu, prezbiterzy, rodzice, chrzestni rodzice, siostry i bracia.
Szczególnie dzisiaj przychodzimy do kościoła, żeby świętować trzy rzeczy: 1. kim jestem, 2. kim
jestem dla Boga i 3. kim jest Bóg dla mnie. Zadajmy sobie pytanie, czy ja chodzę do kościoła, żeby sobie przypomnieć, że jestem człowiekiem drugiej szansy? Bo tj. wielka historia, której mamy
zaszczyt być częścią. Mamy zaszczyt stać przed Nim w niedziele i święta i dziękować.

Rozhovor s Lucií Mitovovou
Lucie Mitovová je 18letá studentka Střední umělecké
školy v Ostravě. Ve školním roce 2017/2018 se rozhodla, že
chce potvrdit svůj křest a slíbit věrnost bludovickému farnímu sboru. Lucii jsme položili několik otázek.

1. Známe Vás již od útlého dětství, protože jste jako
malá navštěvovala společně s rodiči farní akce: Setkání s maminkami, oslavy Dne dětí a Mikulášské oslavy.
Máte z těchto let nějakou vzpomínku?
Býla jšem v te dobe ješte hodne mala, ale ano. Matne ši
vzpomínam na Mikůlašške ošlavý, kdý jšme doštavali balícký še šladkoštmi za zpev píšnický ci řecitaci bašne.
Ovšem moů nejzivejší vzpomínkoů z techto let je, kdýz při kazde akci býl šeřvířovan výbořný
gůlaš. Jednoů jšem še zůcaštnila take tabořa, kteřý pořadal fařní šboř, a z nej mam nejjašnejší
Bludovický informátor

• 5 •

Informator Błędowicki

vzpomínků, kdýz me klůci výštřašili v leše na štezce odvahý. Tůto vzpomínků jšem dokonce
zvecnila paštelkami na papíř.
2. Co Vás přivedlo k tomu, abyste v tomto školním roce absolvovala konfirmační výuku? Jak jste se cítila mezi mladšími konfirmandy a jak se Vám líbí v dorostu?
Abých řekla přavdů, vůbec jšem nevedela, do ceho jdů, co mam ocekavat a o co vůbec jde. Přišla jšem především ze zvedavošti a za ůcelem, abých še neco noveho dozvedela. To, ze bůde
nejaka zaveřecna zkoůška a šlavnoštní ůkoncení teto výůký, jšem vůbec netůšila a býlo to přo
me překvapením, ovšem me to neodřadilo, abých chodila dale.
Mladší špolůkonfiřmande mi vůbec nevadili. Mýšlím ši, ze jšem mezi ne i celkem zapadla, jelikoz mi lide vetšinoů tipůjí 14 let. Mezi týto „tipovace“ patřil take i pan paštoř Volný, kdý še na
me při přvním výůkovem šetkaní v koštele vahave podíval a přonešl vetů, ze jšme zde letoš
všichni konfiřmande ve veků od 12 do 14 let.
Za dořošt jšem moc řada, přotoze jšem díký nemů potkala špoůštů lidí, kteře jšem jiz řoký nevidela, a take jšem díký nemů poznala nove přatele, š nimiz můzů třavit caš a jezdit š nimi na
výletý a řůzne akce.
3. Zkouška konfirmandů (6. května) a slavnostní konfirmace (27. května) byly pro
všechny přítomné posluchače výjimečným zážitkem. Jak jste tyto slavnosti, které se
Vás bezprostředně týkaly, vnímala?
Upřímne, ze zkoůšký jšem býla neřvozní, ale to jšem temeř
vzdý, kdýz mam přešne dano, co še ode mne ocekava, ale
mýšlím ši, ze nakonec dopadla výbořne i co še týce oštatních
konfiřmandů.
Na šamotne konfiřmaci me nejvíce potešilo, ze jšem še konecne zůcaštnila Veceře Pane, při kteře jšem mohla ochůtnat
oplatek, neboť jšem ši vzdýcký říkala, jak aši chůtna.
Můším říci, ze v oboů případech jšem ši ůzila neškůtecnoů
pozořnošt, kteřa mi býla venovana od přítomných.
4. V rámci Svatodušních svátků se konala vernisáž dětské tvorby. Mezi vystavovanými díly jsou i Vaše kresby.
Povězte nám, jak dlouho se věnujete kreslení a zda se
tento „koníček“ stane i Vaší budoucí profesí?
Křešlím od dobý, co jšem še naůcila dřzet v řůce tůzků. V šešti letech jšem zacala chodit do
výtvařneho křoůzků, v devíti jšem naštoůpila na zakladní ůmeleckoů školů še zameřením na
výtvařný oboř, kteřý jšem štůdovala 7 let a nýní chodím na štřední ůmeleckoů školů, kde štůdůji gřafický dešign še zameřením na klašickoů a pocítacovoů gřafiků. Stůdiům třva celkem
ctýři řoký, k dokoncení mi zbýva ješte řok. Da še tedý říci, ze výtvařne cinnošti še venůji celý
zivot, avšak planůji zmenit oboř, a to zcela. Chýštam še štůdovat přavo. Doůfam, ze
v bůdoůcnů še k výtvařne cinnošti doštanů alešpon ve volných chvílích.
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5. Blíží se konec školního roku. Máte nějaké plány na prázdniny? Co byste vzkázala
bludovickému dorostu a našim sborovníkům?
O přazdninach pojedů na mešíc do lazní a další mešíc bůdů přacovat. Bůdů še take ůcit do
školý a veřím, ze ši najdů volný caš i na šetkaní š přateli a nejakoů zabavů. Delejte, co mate
řadi a co Vaš ciní šťaštnými. Břzý še zaše ůvidíme!
- Děkuji za rozhovor, Pavlína Volná

Vznik Bludovického sboru po Tolerančním patentu
Čtení na pokračování - 1. část
Obce Hořní, Přoštřední a Dolní Blůdovice,
Datýne, Zivotice, Hořní, Přoštřední a Dolní Sůcha, Sůmbařk a Senov ve šve zadošti ze dne
15. 2. 1782 přoší o povolení výbůdovat
v Dolních Blůdovicích na špolecne ůtřatý modlitebnů, školů a být přo paštořa a ůcitele. Udavají pocet 357 evangelických řodin. Povolení
býlo ůdeleno dne 26. 3. 1782 a 18. 4. 1782 býl
polozen zakladní kamen modlitebný na pozemků dařovanem majitelem panštví a patřonem šbořů Johannem Tobiašem švobodným panem z Důřřenbeřgů (1728 - 1793). Pošvecení výkonali tešínští paštoři Chřištian Gottlieb Fřolich a Johann Fabři. Přijel take majitel kařvinškeho panštví Johann hřabe Lařišch
(1738 - 1792).
Modlitebna mela půlvalcový zaveř (přoštoř kolem oltaře), takze připomínala apšidý katolických koštelů, coz býlo v řozpořů š toleřancními předpišý, štejne jako vchod šmeřůjící
k veřejne cešte (to však chteli evangelíci řešit štavboů školý napřoti modlitebný). Vzhled
modlitebný mohl zůštat zachovan díký ošobní inteřvenci manzelký majitele panštví Kařolíný,
kteřa pozadala o pomoc a přímlůvů ů ůřadů šveho břatřa Eřdmanna Radockeho z Radoce.
Stavba býla dokoncena v řoce 1783. V teze dobe býla napřoti vchodů do modlitebný výbůdovana škola a vedle modlitebný fařa.
V Dolních Blůdovicích nemeli z pocatků na paštořý šteští. Daniel Wagneř škoncil v řoce 1784
ve vezení, kdýz býl odšoůzen na dozivotí za křvešmilštvo, mel díte še švoů vlaštní šeštřoů,
třešt ši odpýkaval v pevnošti Spilbeřk. Wagneřa nahřadil Feřdinařd von Szeleczený, kteřý
předtím půšobil v Hřůbe Lhote. Nový paštoř býl v řoce 1794 kvůli nedůštojnemů chovaní šešazen z ůřadů a výkazan zpet do Uheř.

Evangelíci z blůdovickeho šbořů býli ješte po celých šedešat let pohřbívani na katolickem
hřbitove. V řoce 1843 zíškal šboř dařem pole poblíz koštela a výbůdoval vlaštní hřbitov,
nýnejší „Stařý hřbitov“.
V řoce 1852 še zacala štavet nova fařa a škola. Dochazka detí do školý nebýla přavidelna, deti
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můšelý pomahat ve švých řodinach. Svedcí
o tom zapiš z Blůdovicke evangelicke školý za
školní řok 1859/1860:

Školní docházka:
Pilná
291

Občasná
412

Celkem
703

V řoce 1793 cítal šboř 421 řodin (2 042 ošob),
v řoce 1836 mel jiz 3 526 důší v 637 řodinach.
V řoce 1811 býli k blůdovickemů šbořů přicleneni evangelíci ze Stonavý, Bařtovic, Radvanic,
Rýchvaldů, Senova, Vaclavovic, Vřatimova, Ořlove, Kařvine a Teřlicka.
Johann
Tobias
svobodný
z Durrenbergu (1728 - 1793)

pán

V řoce 1781 zakoůpil na Tešínšků štatek
Dolní Blůdovice a štatek Zivotice. V řoce
1789 še odštehoval i š řodinoů do pevnošti Pleš (dneš Jošefov) a do Dolních
Blůdovic dojízdel je zřídka. Kdýz o ctýři
řoký pozdeji zemřel, odkazal blůdovicke
panštví šve zene Kařolíne, kteřa še do
Blůdovic vřatila. Po šmřti Kařolíný v řoce
1816 býl majetek řozdelen mezi tři přovdane dceřý.

Počet členů sboru v roce 1794:
Obec
Dolní Bludovice
Prostřední Bludovice
Horní Bludovice
Životice
Šumbark
Šenov
Dolní Suchá
Prostřední Suchá
Horní Suchá

Rodiny
209
28
8
18
49
31
41
21

Osoby
979
142
38
76
89
211
159
243
105

Zpřacoval Rudolf Volný, převzato z knihý Veřoniký Tomašove „Evangelíci na Těšínsku
v tolerančním období (1781 – 1861)“.

Letnice
Rok co řok ši připomíname 3. nejdůlezitejší švatký v řoce - Letnice, seslání Ducha svatého, oznacovane špíše jako Svatodušní svátky. Slavíme je 50 dnů po Velikonocích a 10 dnů po
Nanebevštoůpení Pane. V naší cířkvi še v mnoha šbořech konají dvoje bohošlůzbý, a to
v nedeli (Svatodůšní nedele) a v pondelí (Svatodůšní pondelí). Nahledneme-li do knih š lidovoů šlovešnoští, zjištíme, ze še š tímto křešťanškým švatkem pojí nekteře lidove přanoštiký,
jez v minůlošti šloůzilý jako předpoveď ůřcitých dnů a období. Nekteřými přanoštikami še
lide řídí dodneš. Seznamme še š nekteřými švatodůšními přanoštikami, třeba je bůdeme povazovat za moůdře výpovedi:

Bludovický informátor

• 8 •

Informator Błędowicki

O svatém Duše choď ještě v kožiše.
Na svatého Ducha nesvlékej kožicha.
Po svatém Duchu nezbavuj se kožichu.
Déšť o Letnicích – slunce na Boží tělo.
Na svatého Ducha bláto – bude laciné mláto.
Prší-li na svatého Ducha, jsou klepána žita.
Prší-li o svatém Duše, bývá po něm málo suše.
Na svatý Duch do vody buch!
Svatý Duch přinese plný pytel much.
Letnice letoš připadlý na 20. kvetna 2018. Jejich výjimecnošt podtřhnůl v řamci blůdovicke
odpolední šlavnošti vařhanní konceřt významneho ceškeho vařhaníka Ondřeje Můchý, kteřý
zahřal v našem koštele Dogmaticke chořalý
Johanna Sebaštiana Bacha. Tato škladba šeštava z Přelůdia a fůgý Eš důř, zaznívající v ůvodů
(přelůdiům) a zaveřů mše (fůga), přoštřední
cašt tvoří dalších ošm šamoštatných škladeb:
Kýřie, Glořia, Dešateřo přikazaní, Cředo, Otce
naš, Křešt, De Přofůndiš a Veceře Pane.
Nam pošlůchacům še naškýta otazka: Kdo je Ondřej Můcha? Seznamme še tedý blíze š tímto
významným vařhaníkem z Přoštejova. Ondřej Můcha še jiz v 6 letech řozhodl, ze še štane vařhaníkem. Co jej k tomů vedlo? Jeho babička hrávala na klavír u Vladimíra Ambrose
a on to po ní zdědil. Když slyšel varhany v kostele, už odmalička jej ten nástroj zvukově velice
oslovoval. Jeho dědeček se znal s profesorem Karlem Bezdíčkem, který byl ředitelem kůru a varhaníkem v chrámu Povýšení sv. Kříže, a vzal jej k němu na kůr, aby se vnuk na varhany podíval.
Malý Ondřej se do nástroje zamiloval na první pohled. Hudební nadání vnímá jako dar, který
předává dál svým studentům a posluchačům na koncertech.
Od šešti let hřal na klavíř na Zakladní ůmelecke škole Vladimířa Ambřoše v Přoštejove. Výštůdoval hřů na vařhaný na Konzeřvatoři Evangelicke Akademie v Křomeřízi, ve štůdiů pokřacoval v obořů Sbořmištřovštví chřamove hůdbý na Univeřzite v Hřadci Křalove. V šoůcašne dobe štůdůje hřů na vařhaný na Výšoke škole můzických ůmení v Břatišlave. Vedle konceřtní
cinnošti v Ceške řepůblice i v zahřanicí še venůje chřamove hůdbe jako vařhaník škladatel
(šklada píšne a menší šbořove škladbý). Přacůje jako pedagog: výůcůje hřů na vařhaný na
Biškůpškem gýmnaziů Bohůšlava Balbína v Hřadci Křalove, přednaší litůřgickoů hůdbů, hřů
na vařhaný a vařhanní impřovizaci na kůřzů přo chřamove vařhaníký v Přoštejove. V řoce
2012 býla Ondřeji Můchovi v řamci vařhanní šoůteze ORGANUM REGIUM ůdelena cena za
výnikající pedagogicke vedení v oblašti vařhanní pedagogiký. Je zřejme, ze tento nadejný cešký vařhaník ma před šeboů dloůhý kařieřní zivot a mý mů přejeme jmenem blůdovickeho
šbořů hodne tvůřcích šil a řadošti ze hřý.
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Po vařhanním výštoůpení býla šlavnoštne otevřena výštava obřazů a výřobků detí
a dořoštenců z našeho šbořů. A ze mame výtvařne nadane deti še můzete přešvedcit i vý,
pokůd výštavů ve fařním šale navštívíte do konce ceřvna. Po zhlednůtí veřnišaze jšme še ůšadili ů zakřištie a ocekavali švatodůšní pokřmý, na kteře še tešíme jiz od Velikonoc. Fřgalý
Miřký Volne a vajecina ůšmazena pod vedením nejmladšího přešbýteřa Ondřeje Rajdůše
a jeho týmů nemelý chýbů. Velmi jim dekůjeme za dokonaloů přípřavů, neboť všichni štřavníci – šbořovníci ši velmi pochůtnali.
Stejne jako kazdý řok i Svatodůšní švatký 2018 došpelý ke švemů konci. Co říci na zaveř? Slový Bible – byl nám poslán Utěšitel – toůto řadoštnoů zpřavoů še povzbůzůjme i v dalších
dnech a tešme še z toho, ze nezůštavame šami.
- Pavlína Volná

Den dětí
3. ceřvnový den lilo řano jako z konve, tedý špíše jšme zaznamenali to, cemů še
v pošlední dobe říka „přovazý dešte“. Mnozí šbořovníci še dokonce telefonický omloůvali, ze
na bohošlůzbý nedořazí kvůli šilnemů dešti. Před půl devatoů še ovšem zacalý šchazet
v koštele zaštůpci detí, jejich řodiců a další šbořovníci a mý jšme ši oddechli, ze nebůdeme
Den detí šlavit ošamocene.
Ranní bohošlůzba býla zkřašlena šolovými přednešý detí z NS a dořoštů: výšlechli jšme ši
předneš bašní, šolový zpev a klavířní předneš. Katechetka Ewa Pawlašova š detmi přobířala
zname biblicke podobenštví O rozsévači a paštoř Vladišlav Volný přiblízil pošlůchacům fořmoů přezentace týpý geneřací za ůplýnůlých 70 let. Dozvedeli jšme še, ze mý řodice nařození
v 70. letech 20. štoletí patříme k Hůšakove geneřace (geneřaci X) a naše deti můzeme zařadit
podle jejich veků ke geneřaci Y (deti Milenia)
nebo Z (deti). Velmi zajímave z toho býlo šřovnaní mezi jednotlivými geneřacemi v otazkach
zivotních hodnot, ůdřzení pozořnošti, třavení
cašů na inteřnetů nebo jak še ůdřzůjí vztahý.
Odlišnošti jšoů zřejme.

Po bohošlůzbe býlý deti šeznamený š bojovoů
akcí v koštele, kteřoů výtvořil vedoůcí dořoštů
Dominik Volný. Cílem hřý býlo, abý tři dřůzštva detí zíškala 12 klíců, přicemz pošlední je
dovedl k pokladů ůkřýtemů pod vezí koštela.
Dobře ůkřýtoů třůhlů našla Míša Křištenova
a špolecne še švým týmem še řozdelili š oštatními šoůtezícími o šladkoů odmenů. Pote našledovalo štřavovaní ve fařním šale, kteře nam připřavila paní koštelnice Miřka Volna.
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I přeš nepřízen pocaší jšme přozili příjemne
dopoledne, kteře býlo naplnene novými poznatký, křašnými hůdebními zazitký, řadoští
ze hřý a přatelškoů atmošfeřoů mezi detmi
i došpelými. A o to nam všem jde, abýchom
v našem fařním špolecenštví přozívali neco
výjimecneho a cítili še přijati. K tomu nám dopomáhej Bůh.

- Pavlína Volná

Báseň přednesená Joannou Grudzińskou v rámci
slavnostní bohoslužby dne 3. června 2018
WOLNOŚĆ
Marek Grechuta
Gdy widzisz ptaka w locie jak wolny jest
Jak płynie sobie, aż po nieba kres
Wiedz - niebo bywa pełne wichrów i burz
A z lotu ptaka już nie widać róż
Bo wolność - to nie cel lecz szansa by
Spełnić najpiękniejsze sny, marzenia
Wolność - to ta najjaśniejsza z gwiazd
Promyk słońca w gęsty las, nadzieja

Zwycięstwa, mądrości, prawdy i miłości
Spokoju, szczęścia, zdrowia i godności
Wolność to diament do oszlifowania
A zabłyśnie blaskiem nie do opisania

Wolność to skrzypce z których dźwięków cud
Potrafi wyczarować mistrza trud
Lecz kiedy zagra na nich słaby gracz
To słychać będzie tylko pisk, zgrzyt, płacz

Wolność to także i odporność serc
By na złą drogę nie próbować zejść
Bo są i tacy, którzy w wolności cud
Potrafią wmieszać swoich sprawek brud

Bo wolność - to wśród mądrych ludzi żyć
Widzieć dobroć w oczach ich i szczęście
Wolność - to wśród życia gór i chmur
Poprzez każdy bór i mur znać przejście

A wolność, to królestwo dobrych słów
Mądrych myśli, pięknych snów
To wiara w ludzi

Wolność
Ją wymyślił dla nas Bóg
Aby człowiek wreszcie mógł
W Niebie się zbudzić

Wolność lśni wśród gałęzi wielkich drzew
Które pną się w słońce każda w swoją stronę
Wolność brzmi jak radosny ludzi śmiech
Którzy wolność swą zdobyli na obronę
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Křty

Svatby

Veronika a Kristýna Urbaniecovy, Michal a Iveta Urbaniecovi

Michalikovi Jakub a Radka, roz. Marková

David Sikora, Marek Sikora a Simona Kubicová

Dohnalovi Lukáš a Žaneta, roz. Majerová

Filip Landecki, Petr a Kateřina Landečtí

Martinkovi Roman a Petra, roz. Enenkelová

Eliška Kniezková, Martin Kniezek a Klára Jurczková

Matíkovi Vladimír a Jana, roz. Kniezková

Rozálie Folwarczná, Marek Folwarczný a Jana Horsinková
Marcela Latoya Demeterová, Vojtěch Demeter a Nikola Bandyová
Laura Bandyová, Patrik Bandy a Nikola Stojková

Jubilanté

Adam a Jan Holubovi, Jan Holub a Eva Kulichová

85 let

Jaroslav Kulich, Jaroslav a Eva Kulichovi

Fukala Jan, Havířov

Eliška Holubová, Jan a Eva Holubovi

80 let

Edvard Bortlík, Edvard a Markéta Bortlíkovi

Łukosz Vladislav, Havířov – Životice

Nina Gavorová, Jiří a Eliška Gavorovi

Ing. Chmel Oskar, Havířov – Bludovice

Liliana Šamajová, Jan a Simona Šamajovi

Zahraj Milan, Havířov – Bludovice

Natálie Lešková, Filip Leško a Simona Šamajová

75 let

Marek Kišš, Marek a Hedvika Kiššovi

Farny Josef, Havířov – Město

70 let

Pohřby

Ptaková Věra, Havířov – Podlesí

Urbanec Aleš, 60 let, Český Těšín

60 let

Klimsza Stanislav, 79 let, Havířov – Město

Ing. Chodura Ervin, Havířov – Město

Ing. Frolwarczny Tomáš, 49 let, Havířov – Životice

55 let

Moravec Jan, 83 let, Havířov – Bludovice

Ing. Mlynaričová Vladislava, Havířov – Bludovice

Kozelaká Ludmila, 86 let, Hranice na Moravě

Gardlová Halina, Havířov - Město

Ing. Gąsiorek Paweł, 65 let, Havířov – Šumbark
Čopák Jan, 82 let, Havířov – Město

Bilanowa Elza, 87 let, Havířov – Bludovice
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