
Příjemný koncertní podvečer v kostele 

 Nepatř í m k přavidelný m na vš te vní ků m Facebooků, přoc í ta m ho jen pa řkřa t tý dne , ale 
obc aš mi př ipomene ne c í  nařozeniný nebo nabí dne hezkoů akci. A ne kdý mne ne kdo škřz ne j 
na ne co pozve. Jšem hůdební k, tak to ve tš inoů bý vají  konceřtý, jenz e c ašto v Přaze, Ví dni  
a jiný ch mí štech - ne zřovna blí zký ch Haví ř ovů. A najednoů v noci pozva nka: Beata Hlavenko-
va  Va š pozvala na ůda lošt konanoů v Haví ř ove ... Dneš... (pozva ní  př iš lo po pů lnoci) a v naš em 
koštele. Pařa da! Jak dloůho jšme še nevide lý? Skořo 25 let, to je c tvřt štoletí !  Stůdovalý jšme 
špolů na konzeřvatoř i, Beatka škladbů a k tomů klaví ř. Vz dýcký me la ů šme v na tva ř i, chůť 
de lat dobřoů můziků a nenechala še nikdý ůšpat na vavř í nech. S la švoů ceštoů, ne zřovna leh-

koů, ale poctivoů, můzikantškoů.  Po konzeřvatoř i dokon-
c ila štůdia na ůniveřzite  na Beřklee College of Můšic  
v Maššachůšettš v obořů kompozice, jazzova  kompozice  
a ařanz ova ní . Hřa la jazz, de lala vlaštní  tvořbů, špolůpřa-
covala š  Lenkoů Důšilovoů, Yvonne Sanchez, Katkaů S ař-
kozi, Ondř ejem Konřa dem, Veřtigo Qůintetem, Davidem 
Dořů z koů, Benediktoů, Toxiqůe, Třiný, Leonoů Přokopco-
voů, Ondř ejem Růmlem, Davidem Kolleřem a dalš í mi, přo 
hůdební ký zna mý mi jme ný, nahřa vala CD. Sve  zkůš enošti 
take  zů řoc ila jako pedagog na Konzeřvatoř i J. Jez ka v Přa-
ze a nýní   výůc ůje v Přaze na New Yořk Univeřšitý. Ale 
hlavne  škla da  a konceřtůje. Jední m z jejich pošlední ch po-
c inů  je filmova  hůdba k filmů Důkla 61, kteřý  neda vno od-
výší lala TV. A hůdba k ne mů býla, můší m ůznat, velmi šů-
geštivní  a př ešve dc iva , př itom nevtí řava , ale za řoven   
v křa tke m ů šeků vš e výjadř ůjí cí . A přa ve  tato zazne la špo-
lů š její  dalš í  tvořboů přa ve  na konceřte  4. kve tna v košte-
le SCEAV v Haví ř ove  – Blůdovicí ch, kteřý  je zna m švý mi 
kůltůřní mi přojektý jiz  ř adů let. Akci poř a dalo ů štř edí  na-
š í  cí řkve, ů c aštnil še jí  take  biškůp Toma š  Týřlí k. Konceřt 

še mohl konat take  dí ký podpoř e Miništeřštva kůltůřý. A tak jšme mohli šlýš et nejen př í jem-
noů hůdbů, zpe v a inteřpřetaci, ale dozve de t še o jedne  škřomne  ošobe  z naš ich ř ad, kteřa , 
př eštoz e je dřz itelkoů ne kolika ocene ní  jako je tř eba ocene ní  Ande l, nezů štala špa t na vavř í -
nech, ale ma  potř ebů řozda vat řadošt do naš ich šřdcí .  Mimochodem, ví te, z e je aůtořkoů li-
tůřgie, kteřa  výš la řoků 2005 v Evangelickém kancionálu přo lůteřške  cí řkve ve Slezšků?  
A tak zaše ne kdý př í š te  še bůdeme ů na š v Haví ř ove  te š it na dalš í  př í jemna  hůdební  šetka ní .  
 

- Halina Františáková 
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Uroczystość egzaminu i konfirmacji w naszym zborze 

 W našzým Zbořze, ůřoczýštoš c  Konfiřmacji ma 
miejšce cořocznie i ješt wýdařzeniem bařdzo doniošłým, 
poniewaz  chodzi o přzýjęcie do gřona nowých członko w 
Koš cioła  
i złoz enie přzez nich  
přzýšięgi  wieřnoš ci Bogů  
i Koš ciołowi. W tým řoků 
miała ona miejšce  
w niedzielę 27 maja na 
ůřoczýštým naboz en štwie. 
Uřoczýšto š c  ta zwien czýła 
okřeš řocznego  
přzýgotowania czwo řki 
młodziez ý, přowadzonego 
na piątkowých špotka-
niach. Obchodý konfiřmacji 
popřzedzał řo wniez   
egzamin, kto řý miał miejšce 
podczaš naboz en štwa třzý 
týgodnie wczeš niej,  
6 maja w Niedzielę řodziný.   

Do gřona tegořoczných konfiřmanto w nalez eli: 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 z ýcia Jezůša 
Chřýštůša.  

4 konfirmanci – 4 ewangeliści 

Tematami tegořocznego egzaminů  býła Ewangelia š w. Mateůšza, kto řą přzedštawiła Lůcie 
Mitovova , Ewangelia š w. Mařka, kto řą přzedštawiła Ade la Zegzůlkova , Ewangelia š w. 
Łůkašza, kto řą přzedštawła Veřonika Ptakova  i Ewangelia š w. Mařka, kto řą přzedštawił Jařo-
mí ř Hekeřa.  Wšzýšcý konfiřmanci wýkazali důz ą wiedzę z zakřešů Biblii i hištořii. Widac , z e  
podchodzili do naůki z důz ą odpowiedzialnoš cią. 

Uřoczýštoš c  Konfiřmacji polega na ošobištým potwieřdzeniů Chřztů S więtego ořaz wý-
řaz eniů woli š wiadomej přzýnalez noš ci do Koš cioła. Podczaš naboz en štwa, młodziez  po řaz 

pieřwšzý přzýštąpiła  do Sakřamentů Ołtařza  
i zoštała włączona w gřono wieřných Koš cioła, 
kto řým přzýšłůgůją pełne přawa. Naboz en štwo 
býło napřawdę bařdzo ůřoczýšte. Rozpoczęło 
šię přocešjonalným wejš ciem, podczaš kto řego 
Paštoř ořaz přezbiteřowie wpřowadzili  
młodziez  do koš cioła. Po kazaniů i litůřgii, kon-
fiřmanci  potwieřdzili šakřament Chřztů 
S wietego, 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 młodziez ý přzýz eczenie wieřnoš ci 
koš ciolowi i błogošławiąc im, přzýjął kaz dego  
z konfiřmanto w do gřona pełnopřawných wieř-
ných. 

Cała ůřoczýštoš c  býła ůpiękšzona wieloma 
pieš niami zaš piewanými přzez konfiřmanto w, 
cho ř Laůdate, dzieci ze šzko łki niedzielnej  
i młodziez . 

Bařdzo waz ną częš cią ůřoczýštego naboz en štwa býła Komůnia S więta. Jako pieřwši, do Ko-
můnii S w. Podešzli konfiřmanci, po nich – ich řodzice, řodzice chřzeštni i inni křewni,  
a po z niej pozoštali ůczeštniczącý w naboz en štwie. 

Kůřatoř našzego zbořů pan Kařol Klimšza złoz ýł z ýczenia Błogošławien štwa Boz ego  
w imieniů šwým, přezbiteřo w i całego Zbořů. Z z ýczeniami  přzýšzli řo wniez  członkowie 
našzej Młodziez ý ořaz zapřošili konfiřmanto w 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 

Ma te řa di deškove  hřý? Agřicola, Bang!, Pa n 
přštenů ? Př izna m še, z e to není  ů plne  mů j š a -
lek c aje. Ale š blí z í cí mi še přa zdninami je mi 
jašne , z e c lenove  naš í  řodiný ši ope t nenechají  
ůjí t př í lez itošt, abý še pošadili k jednomů štolů 
a třa vili př i ne kteře  z deškový ch heř 20 minůt, 
ale tř eba i dve  hodiný.  

Kdýz  býl na š  nejmladš í  šýn Matýa š  vloni ne-
mocný , můšel zů štat v klidove m řez imů. Ale 
kdo výdřz í  v pošteli celý  den? Přoto jšem še 
nechal př emlůvit ke kařetní  hř e Pa n přštenů , 
abýchom ši zpř í jemnili c aš. Sýn še doštatec ne  
šnaz il šezna mit me  š nejza kladne jš í ch přavidlý, ale zabřalo to te me ř  pů l hodiný: kařtý hřdinů , 
kařtý hřa c ů , kařtý šetka ní , kařtý vý přav, z etoný zřane ní , z etoný pokřoků, z etoný zdřojů  atd. 
Pokůd ši dobř e vzpomí na m, zahřa li jšme ši jednoů, pote  jšem pšýchický zcela výc eřpa n šne dl 
obe d a po obe de  jšem ši dí ký extřa šilne  ka ve  a loajalite  š nemocný m šýnem zahřa l hřů ješ te  
jednoů. Od te  dobý ůz  nikdý. 

Mnoho lidí , kteř í  z ijí  kolem na š, še na kř ešťanštví  dí va  jako na deškovoů hřů. Bý t kř ešťanem 
přo ne  znamena  ošvojit ši a hlavne  pak dodřz ovat dloůhý  a komplikovaný  šeznam přavidel, 
kteřa  jšoů moz na  tů a tam řozůmna , ale ůřc ite  ne z ivotne  dů lez ita . C aš od c ašů še nechají  
k tomůto z ivotní mů expeřimentů př emlůvit – např í klad ů př í lez itošti konfiřmace – ale břzý 
hledají  dů vod, jak še omlůvit a pokůd moz no z koštela zmizet.  
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Konfirmacja - spojrzenie w przeszłość 



Týto šoůvišlošti mi docha zejí  š dalš í mi a dalš í mi řoc ní ký konfiřmandů . Skůtec ne  nejde o to, 
abý še došpí vají cí  mla dez  v přů be hů konfiřmac ní  př í přavý šezna mila š 90% vš ech přavidel, 
kteřa  še vztahůjí  ke kř ešťanštví . Křesťanství, to nejsou pravidla, to je setkání. Přoto še le-
toš ní  škůpina mnohem ví ce šetka vala še švý mi štařš í mi kamařa dý – dořoštenci. S lo na m o na-
va za ní  př a telštví , nikoli o ve domošti, kteře  ši c love k ošvojůje řa d, štac í , kdýz  v tom vidí  šmýšl. 
Kdýz  to šhřnů, to přvní , c emů bůdete nejen vý konfiřmandi c elit je, z e víra není pro život 
důležitá. Moz na  to není  š patna  volnoc ašova  aktivita, je zdařma (!), ale kdo chce zakůšit šků-
tec ný  adřenalin, aši bůde můšet hledat jine  výz ití . Ra d bých zmí nil ješ te  dalš í  dů vod, přoc  bů-
de vaš e př í tomnošt na dořoštů c i v koštele výštavova na nelichotivý m komenta ř ů m. Křome  
toho, z e je kř ešťanštví  povaz ova no za zbýtec ne , bý va  take  oznac ova no za extře mní   
a fanaticke . Fanatišmůš je štřaš idlo, kteře  obcha zí  naš i kůltůřů šta le ví ce. Fanatic tí  jšoů bojov-
ní ci tzv. Išla mške ho šta tů. Fanatic tí  jšoů teřořište , kteř í  necha vají  výbůchovat bombý na letiš -
tí ch, v metřech, koštelí ch. Pomatení  fanatici vštůpůjí  do š kol, abý tam štř í leli do štůdentů   
a výůc ůjí cí ch. Extře mní  jšoů poz adavký Evřopške  ůnie, např . v šoůc ašne  dobe  tolik diškůto-
vaný  General Data Protection Regulation, zkřa cene  GDPR. Hýšteřie še špůští  okamz ite , ma me-
li do c ine ní  š ne c í m nový m, došůd nepoznaný m, o c em ma me jen ů třz kovite  infořmace, naví c 
z neove ř ený ch zdřojů . Chodit kaz dý  pa tek na dořošt? Fanatišmůš! Zů c aštn ovat še přavidelne  
nede lní  bohošlůz bý? To je extře m! C í št ši doma Bibli? Fanatišmůš! Modlit še nejen o šebe, ale 
i za dřůhe ? Fanatišmůš! Snaz it še dřůhe  zí škat přo kř ešťanštví ? Extře m!  

Milí  řodic e a přařodic e. Neexištůje ne co jako neůtřa lní  vý chova. Přoštř edí , v  ne mz  výřů štají  
naš e de ti ma  vz dý ne jaka  přavidla, ř í dí  še ne jaký mi přiořitami, ne co toleřůje, ne co přošazůje, 
ne co zakazůje. Naš e de ti jiz  od nejů tlejš í ho ve ků vdechůjí  atmošfe řů naš eho domova. A jšoů 
toůto atmošfe řoů ovlivne ne  ví ce, nez  ši mýšlí me mý a nez  oni šami př ipoůš te jí . Ještli ne kdo 
pošůzůje jako fanatišmůš, z e jeho dí te  chodí  kaz dý  pa tek do zdřave ho kř ešťanške ho přoštř e-
dí , pak bých chte l vide t, jakoů celoz ivotní  alteřnativů chceme dí te ti nabí dnoůt? Zdů řazn ůji: 
celoz ivotní  šmýšlůplnoů aktivitů – nikoli za libů, kteřoů lze přaktikovat do ůřc ite ho ve ků, 
v hořš í m př í pade  do te  dobý, nez  dojde k ne jake mů zřane ní .  

Bařdzo dobřze řozůmiem lůdzi, kto řzý šię nůdzą w koš ciele. Rozůmiem, z e moz na šię nůdzic , 
kiedý přzýchodzi šię około 50 řazý do teatřů řocznie i ciągle ješt ta šama šztůka.  

W koš ciele tak napřawdę mamý ciągle ten šam šcenařiůšz, řo z ni šię on czašem týlko zmiana-
mi kolořo w, řo z ni šię š ciez ką dz więkową, šoůndtřack 
ořganowý ješt w ciągů řoků třochę inný, tak šamo mi-
nimalnie řo z ni šię zmianami aktořo w na šcenie.  

Nůda ješt coš , co najbařdziej odpýcha lůdzi od  
koš cioła. I tj. řealný přoblem. Znam dziešiątki lůdzi, 
kto řzý dlatego, z e šię nůdzili w koš ciele, odešzli 
z koš cioła. Přzeštali chodzic  do koš cioła i w jakiš  
špošo b tez  ztřacili wiařę.  

Abý nie nůdzic  šię na naboz en štwie ješt jeden i týlko 
jeden wařůnek. Na początků czýtališ mý fřagment  
z Ewangelii Łůkašza, kiedý po Zmařtwýchwštaniů 
ůczniowie idą do Emaůš, špotýkają Pana Jezůša, i ten 
fřagment kon czý šię w bařdzo ciekawých šłowach. Ci 
dwaj ůczniowie wýbřali šię i wřo cili do Jeřozolimý. 
Tam znalez li zgřomadzoných jedenaštů i inných 
z nimi, kto řzý mo wili: Pan přawdziwie 
zmařtwýchwštał i ůkazał šię Szýmonowi. 
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I ukazał się Szymonowi. Wýdaje mi šię, z e tj. jedno z najwaz niejšzých špotkan , jakie doko-
nało šię w chřzeš cijan štwie w ciągů oštatnich dwůch týšięcý lat. Spotkanie Piotřa z Jezůšem 
Zmařtwýchwštałým. Wiadomo, z e Piotř přzedtem zdřadził Jezůša. To můšiało býc  nieša-
mowite špotkanie. 

Od tego, czý mý přzez ýliš mý takie špotkanie jak Piotř wtedý, będzie zalez ało, czý šię będzie-
mý nůdzic  nie týlko na naboz en štwie, ale wogo le w wieřze. Bo w našzej wieřze nie ma nic cie-
kawego opřo cz Boga. Od tego jedýnego najwaz niejšzego špotkania wšzýštko w našzým 
chřzeš cijan škim z ýciů zalez ý. Czý mamý z ýwą wiařę, czý mamý z ýwą nadzieję, z ýwą miłoš c .  
I to ješt špotkanie, w kto řým štaję twařzą w twařz z Jezůšem, kto řý 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 kto řým On mi mo wi, że przyszedł do 
mnie, żeby mnie odnaleść. I w tým momencie to šię štaje moją nową toz šamoš cią.  

Nie to, z e mam takie i takie gřzechý, nie to, z e mam takie i takie ůzalez nienia, nie to, z e zdřa-
ziełem šiebie, zdřadziłem inných, škřzýwdziłem innego człowieka. Jůz  nie to mnie definiůje, 
týlko to, z e ještem człowiekiem dřůgiej šzanšý, kto řą otřzýmałem ošobiš cie od 
Zmařtwýchwštałego Jezůša Chřýštůša.  

Zmařtwýchwštałý mo wi, z e twoja najwiękšza kataštřofa z ýciowa dla niego ješt špošobem na 
ůkšzatłtowanie w tobie nowego człowieka. Nadanie ci nowej toz šamoš ci. 

Od dzišiaj będziešz człowiekiem drugiej szansy i tým będziešz z ýł: dzien , noc, poniedziałek, 
niedziela, š wiątek, piątek. Całý czaš i to będzie nadawac  šenš twojemů z ýciů.  

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, że-
by 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 farní-

mu sboru. Lucii jsme položili několik otázek.  

1. Známe Vás již od útlého dětství, protože jste jako 

malá navštěvovala společně s rodiči farní akce: Setká-

ní s maminkami, oslavy Dne dětí a Mikulášské oslavy. 

Máte z těchto let nějakou vzpomínku? 

Býla jšem v te  dobe  ješ te  hodne  mala , ale ano. Matne  ši 

vzpomí na m na Mikůla š ške  ošlavý, kdý jšme došta vali ba-

lí c ký še šladkoštmi za zpe v pí šnic ký c i řecitaci ba šne . 

Ovš em moů nejz ive jš í  vzpomí nkoů z te chto let je, kdýz  př i kaz de  akci býl šeřví řova n vý bořný  

gůla š . Jednoů jšem še zů c aštnila take  ta bořa, kteřý  poř a dal fařní  šboř, a z  ne j ma m nejjašne jš í  
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vzpomí nků, kdýz  me  klůci výštřaš ili v leše na štezce odvahý. Tůto vzpomí nků jšem dokonce 

zve c nila paštelkami na papí ř.  

2. Co Vás přivedlo k tomu, abyste v tomto školním roce absolvovala konfirmační výu-

ku? Jak jste se cítila mezi mladšími konfirmandy a jak se Vám líbí v dorostu? 

Abých ř ekla přavdů, vů bec jšem neve de la, do c eho jdů, co ma m oc eka vat a o co vů bec jde. Př i-

š la jšem př edevš í m ze zve davošti a za ů c elem, abých še ne co nove ho dozve de la. To, z e bůde 

ne jaka  za ve řec na  zkoůš ka a šlavnoštní  ůkonc ení  te to vý ůký, jšem vů bec netůš ila a býlo to přo 

me  př ekvapení m, ovš em me  to neodřadilo, abých chodila da le. 

Mladš í  špolůkonfiřmande  mi vů bec nevadili. Mýšlí m ši, z e jšem mezi ne  i celkem zapadla, jeli-

koz  mi lide  ve tš inoů tipůjí  14 let. Mezi týto „tipovac e“ patř il take  i pan paštoř Volný , kdý še na 

me  př i přvní m vý ůkove m šetka ní  v koštele va have  podí val a přonešl ve tů, z e jšme zde letoš 

vš ichni konfiřmande  ve ve ků od 12 do 14 let. 

Za dořošt jšem moc řa da, přotoz e jšem dí ký ne mů potkala špoůštů lidí , kteře  jšem jiz  řoký ne-

vide la, a take  jšem dí ký ne mů poznala nove  př a tele, š nimiz  mů z ů třa vit c aš a jezdit š  nimi na 

vý letý a řů zne  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? 

Upř í mne , ze zkoůš ký jšem býla neřvo zní , ale to jšem te me ř  

vz dý, kdýz  ma m př ešne  da no, co še ode mne oc eka va , ale 

mýšlí m ši, z e nakonec dopadla vý bořne  i co še tý c e oštatní ch 

konfiřmandů . 

Na šamotne  konfiřmaci me  nejví ce pote š ilo, z e jšem še konec -

ne  zů c aštnila Vec eř e Pa ne , př i kteře  jšem mohla ochůtnat 

oplatek, neboť jšem ši vz dýcký ř í kala, jak aši chůtna . 

Můší m ř í ci, z e v oboů př í padech jšem ši ůz ila neškůtec noů 

pozořnošt, kteřa  mi býla ve nova na od př í tomný ch. 

4. V rámci Svatodušních svátků se konala vernisáž dět-

ské 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? 

Křešlí m od dobý, co jšem še naůc ila dřz et v řůce tůz ků. V š ešti letech jšem zac ala chodit do 

vý tvařne ho křoůz ků, v deví ti jšem naštoůpila na za kladní  ůme leckoů š kolů še zame ř ení m na 

vý tvařný  oboř, kteřý  jšem štůdovala 7 let a nýní  chodí m na štř ední  ůme leckoů š kolů, kde štů-

důji gřafický  dešign še zame ř ení m na klašickoů a poc í tac ovoů gřafiků. Stůdiům třva  celkem 

c týř i řoký, k dokonc ení  mi zbý va  ješ te  řok. Da  še tedý ř í ci, z e vý tvařne  c innošti še ve nůji celý  

z ivot, avš ak pla nůji zme nit oboř, a to zcela. Chýšta m še štůdovat přa vo. Doůfa m, z e 

v bůdoůcnů še k vý tvařne  c innošti doštanů alešpon  ve volný ch chví lí ch. 
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5. Blíží se konec školního roku. Máte nějaké plány na prázdniny? Co byste vzkázala 

bludovickému dorostu a našim sborovníkům? 

O přa zdnina ch pojedů na me ší c do la zní  a dalš í  me ší c bůdů přacovat. Bůdů še take  ůc it do 

š kolý a ve ř í m, z e ši najdů volný  c aš i na šetka ní  š př a teli a ne jakoů za bavů. De lejte, co ma te 

řa di a co Va š c iní  š ťaštný mi. Břzý še zaše ůvidí me! 

 

Vznik Bludovického sboru po Tolerančním patentu 

Čtení na pokračování - 1. část  

 Obce Hořní , Přoštř ední  a Dolní  Blůdovice, 

Datýne , Z ivotice, Hořní , Přoštř ední  a Dolní  Sů-

cha , S ůmbařk a S enov ve šve  z a došti ze dne 

15. 2. 1782 přoší  o povolení  výbůdovat 

v Dolní ch Blůdovicí ch na špolec ne  ů třatý mod-

litebnů, š kolů a být přo paštořa a ůc itele. Uda -

vají  poc et 357 evangelický ch řodin. Povolení  

býlo ůde leno dne 26. 3. 1782 a 18. 4. 1782 býl 

poloz en za kladní  ka men modlitebný na po-

zemků dařovane m majitelem panštví  a patřonem šbořů Johannem Tobiašem švobodný m pa -

nem z Důřřenbeřgů (1728 - 1793). Pošve cení  výkonali te š í nš tí  paštoř i Chřištian Gottlieb Fřo-

lich a Johann Fabři. Př ijel take  majitel kařvinške ho panštví  Johann hřabe  Lařišch  

(1738 - 1792). 

Modlitebna me la pů lva lcový  za ve ř (přoštoř kolem olta ř e), takz e př ipomí nala apšidý katolic-

ký ch koštelů , coz  býlo v řozpořů š toleřanc ní mi př edpišý, štejne  jako vchod šme ř ůjí cí  

k veř ejne  cešte  (to vš ak chte li evangelí ci ř eš it štavboů š kolý napřoti modlitebný). Vzhled 

modlitebný mohl zů štat zachova n dí ký ošobní  inteřvenci manz elký majitele panštví  Kařolí ný, 

kteřa  poz a dala o pomoc a př í mlůvů ů ů ř adů  šve ho břatřa Eřdmanna Radocke ho z Radoc e. 

Stavba býla dokonc ena v řoce 1783. V te z e dobe  býla napřoti vchodů do modlitebný výbůdo-

va na š kola a vedle modlitebný fařa. 

V Dolní ch Blůdovicí ch neme li z poc a tků na paštořý š te ští . Daniel Wagneř škonc il v řoce 1784 

ve ve zení , kdýz  býl odšoůzen na doz ivotí  za křvešmilštvo, me l dí te  še švoů vlaštní  šeštřoů, 

třešt ši odpýka val v pevnošti S pilbeřk. Wagneřa nahřadil Feřdinařd von Szelecze ný, kteřý  

př edtí m pů šobil v Hřůbe  Lhote . Nový  paštoř býl v řoce 1794 kvů li nedů štojne mů chova ní  še-

šazen z ů ř adů a výka za n zpe t do Uheř. 

Evangelí ci z blůdovicke ho šbořů býli ješ te  po celý ch š edeša t let pohř bí va ni na katolicke m 

hř bitove . V řoce 1843 zí škal šboř dařem pole poblí z  koštela a výbůdoval vlaštní  hř bitov,  

nýne jš í  „Stařý  hř bitov“. 

V řoce 1852 še zac ala štave t nova  fařa a š kola. Docha zka de tí  do š kolý nebýla přavidelna , de ti 

- Děkuji za rozhovor, Pavlína Volná 
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můšelý poma hat ve švý ch řodina ch. Sve dc í   

o tom za piš z Blůdovicke  evangelicke  š kolý za 

š kolní  řok 1859/1860: 

 

Školní docházka: 

 

 

V řoce 1793 c í tal šboř 421 řodin (2 042 ošob), 

v řoce 1836 me l jiz  3 526 důš í  v 637 řodina ch. 

V řoce 1811 býli k blůdovicke mů šbořů př ic lene ni evangelí ci ze Stonavý, Bařtovic, Radvanic, 

Rýchvaldů, S enova, Va clavovic, Vřatimova, Ořlove , Kařvine  a Te řlicka. 

Pilná Občasná Celkem 

291 412 703 

Obec Rodiny Osoby 

Dolní Bludovice 209 979 

Prostřední Bludovice 28 142 

Horní Bludovice 8 38 

Životice   76 

Šumbark 18 89 

Šenov 49 211 

Dolní Suchá 31 159 

Prostřední Suchá 41 243 

Horní Suchá 21 105 

Počet členů sboru v roce 1794: Johann Tobias svobodný pán 

z Durrenbergu (1728 - 1793) 

V řoce 1781 zakoůpil na Te š í nšků štatek 

Dolní  Blůdovice a štatek Z ivotice. V řoce 

1789 še odšte hoval i š řodinoů do pev-

nošti Pleš (dneš Jošefov) a do Dolní ch 

Blůdovic dojí z de l je zř í dka. Kdýz  o c týř i 

řoký pozde ji zemř el, odka zal blůdovicke  

panštví  šve  z ene  Kařolí ne , kteřa  še do 

Blůdovic vřa tila. Po šmřti Kařolí ný v řoce 

1816 býl majetek řozde len mezi tř i přo-

vdane  dceřý.  

Letnice 

 Rok co řok ši př ipomí na me 3. nejdů lez ite jš í  šva tký v řoce - Letnice, seslání Ducha svaté-

ho, oznac ovane  špí š e jako Svatodušní svátky. Slaví me je 50 dnů  po Velikonocí ch a 10 dnů  po 

Nanebevštoůpení  Pa ne . V naš í  cí řkvi še v mnoha šbořech konají  dvoje bohošlůz bý, a to 

v nede li (Svatodůš ní  nede le) a v ponde lí  (Svatodůš ní  ponde lí ). Nahle dneme-li do knih š lido-

voů šlovešnoští , zjiští me, z e še š tí mto kř ešťanšký m šva tkem pojí  ne kteře  lidove  přanoštiký, 

jez  v minůlošti šloůz ilý jako př edpove ď ůřc itý ch dnů  a období . Ne kteřý mi přanoštikami še 

lide  ř í dí  dodneš. Seznamme še š ne kteřý mi švatodůš ní mi přanoštikami, tř eba je bůdeme po-

vaz ovat za moůdře  vý pove di:  

Zpřacoval Rudolf Volný, př evzato z knihý Veřoniký Toma š ove  „Evangelíci na Těšínsku 

v tolerančním období (1781 – 1861)“. 
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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 př ipadlý na 20. kve tna 2018. Je-

jich vý jimec nošt podtřhnůl v řa mci blůdovicke  

odpolední  šlavnošti vařhanní  konceřt vý znam-

ne ho c eške ho vařhaní ka Ondř eje Můchý, kteřý  

zahřa l v naš em koštele Dogmaticke  chořa lý 

Johanna Sebaštiana Bacha. Tato škladba šešta -

va  z Přelůdia a fůgý Eš důř, zazní vají cí  v ů vodů 

(přelůdiům) a za ve řů mš e (fůga), přoštř ední  

c a št tvoř í  dalš í ch ošm šamoštatný ch škladeb: 

Kýřie, Glořia, Dešateřo př ika za ní , Cředo, Otc e 

na š , Kř ešt, De Přofůndiš a Vec eř e Pa ne .  

Na m pošlůchac ů m še našký ta  ota zka: Kdo je Ondř ej Můcha? Seznamme še tedý blí z e š  tí mto 

vý znamný m vařhaní kem z Přošte jova. Ondř ej Můcha še jiz  v 6 letech řozhodl, z e še štane vař-

haní kem. 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 var-

haníkem 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 š ešti let hřa l na klaví ř na Za kladní  ůme lecke  š kole Vladimí řa Ambřoše v Přošte jove . Výštů-

doval hřů na vařhaný na Konzeřvatoř i Evangelicke  Akademie v Křome ř í z i, ve štůdiů pokřac o-

val v obořů Sbořmištřovštví  chřa move  hůdbý na Univeřzite  v Hřadci Křa love . V šoůc ašne  do-

be  štůdůje hřů na vařhaný na Výšoke  š kole mů zický ch ůme ní  v Břatišlave . Vedle konceřtní  

c innošti v C eške  řepůblice i v zahřanic í  še ve nůje chřa move  hůdbe  jako vařhaní k škladatel 

(škla da  pí šne  a menš í  šbořove  škladbý). Přacůje jako pedagog: výůc ůje hřů na vařhaný na 

Biškůpške m gýmna ziů Bohůšlava Balbí na v Hřadci Křa love , př edna š í  litůřgickoů hůdbů, hřů 

na vařhaný a vařhanní  impřovizaci na kůřzů přo chřa move  vařhaní ký v Přošte jove . V řoce 

2012 býla Ondř eji Můchovi v řa mci vařhanní  šoůte z e ORGANUM REGIUM ůde lena cena za 

výnikají cí  pedagogicke  vedení  v oblašti vařhanní  pedagogiký. Je zř ejme , z e tento nade jný  c eš-

ký  vařhaní k ma  př ed šeboů dloůhý  kařie řní  z ivot a mý mů př ejeme jme nem blůdovicke ho 

šbořů hodne  tvů řc í ch šil a řadošti ze hřý. 
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Po vařhanní m výštoůpení  býla šlavnoštne  otevř ena vý štava obřazů  a vý řobků  de tí   

a dořoštenců  z naš eho šbořů. A z e ma me vý tvařne  nadane  de ti še mů z ete př ešve dc it i vý,  

pokůd vý štavů ve fařní m ša le navš tí ví te do konce c eřvna. Po zhle dnůtí  veřniša z e jšme še ůša-

dili ů za křištie a oc eka vali švatodůš ní  pokřmý, na kteře  še te š í me jiz  od Velikonoc. Fřga lý 

Miřký Volne  a vajec ina ůšmaz ena  pod vedení m nejmladš í ho přešbýteřa Ondř eje Rajdůše  

a jeho tý mů neme lý chýbů. Velmi jim de kůjeme za dokonaloů př í přavů, neboť vš ichni štřa v-

ní ci – šbořovní ci ši velmi pochůtnali.  

Stejne  jako kaz dý  řok i Svatodůš ní  šva tký 2018 došpe lý ke šve mů konci. Co ř í ci na za ve ř? Slo-

vý Bible – byl nám poslán Utěšitel – toůto řadoštnoů zpřa voů še povzbůzůjme i v dalš í ch 

dnech a te š me še z toho, z e nezů šta va me šami.  

 Den dětí  

 3. c eřvnový  den lilo řa no jako z konve, tedý špí š e jšme zaznamenali to, c emů še 

v pošlední  dobe  ř í ka  „přovazý deš te “. Mnozí  šbořovní ci še dokonce telefonický omloůvali, z e 

na bohošlůz bý nedořazí  kvů li šilne mů deš ti. Př ed pů l deva toů še ovš em zac alý šcha zet 

v koštele za štůpci de tí , jejich řodic ů  a dalš í  šbořovní ci a mý jšme ši oddechli, z e nebůdeme 

Den de tí  šlavit ošamocene .  

Ranní  bohošlůz ba býla zkřa š lena šo lový mi př ednešý de tí  z NS  a dořoštů: výšlechli jšme ši 

př edneš ba šní , šo lový  zpe v a klaví řní  př edneš. Katechetka Ewa Pawlašova  š de tmi přobí řala 

zna me  biblicke  podobenštví  O rozsévači a paštoř Vladišlav Volný  př iblí z il pošlůchac ů m foř-

moů přezentace týpý geneřací  za ůplýnůlý ch 70 let. Dozve de li jšme še, z e mý řodic e nařození  

v 70. letech 20. štoletí  patř í me k Hůša kove  geneřace (geneřaci X) a naš e de ti mů z eme zař adit 

podle jejich ve ků ke geneřaci Y (de ti Mile nia) 

nebo Z (de ti). Velmi zají mave  z toho býlo šřov-

na ní  mezi jednotlivý mi geneřacemi v ota zka ch 

z ivotní ch hodnot, ůdřz ení  pozořnošti, třa vení  

c ašů na inteřnetů nebo jak še ůdřz ůjí  vztahý. 

Odliš nošti jšoů zř ejme .  

Po bohošlůz be  býlý de ti šezna mený š bojovoů 

akcí  v koštele, kteřoů výtvoř il vedoůcí  dořoštů 

Dominik Volný . Cí lem hřý býlo, abý tř i dřůz -

štva de tí  zí škala 12 klí c ů , př ic emz  pošlední  je 

dovedl k pokladů ůkřýte mů pod ve z í  koštela. 

Dobř e ůkřýtoů třůhlů naš la Mí š a Křištenova   

a špolec ne  še švý m tý mem še řozde lili š oštatní mi šoůte z í cí mi o šladkoů odme nů. Pote  na šle-

dovalo štřavova ní  ve fařní m ša le, kteře  na m př ipřavila paní  koštelnice Miřka Volna .  

- Pavlína Volná 



I př eš nepř í zen  poc aší  jšme přoz ili př í jemne  

dopoledne, kteře  býlo naplne ne  nový mi po-

znatký, křa šný mi hůdební mi za z itký, řadoští  

ze hřý a př a telškoů atmošfe řoů mezi de tmi  

i došpe lý mi. A o to na m vš em jde, abýchom 

v naš em fařní m špolec enštví  přoz í vali ne co 

vý jimec ne ho a cí tili še př ijati. K tomu nám do-

pomáhej Bůh.  
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Bo wolność - to nie cel lecz szansa by  

Spełnić najpiękniejsze sny, marzenia  

Wolność - to ta najjaśniejsza z gwiazd  

Promyk słońca w gęsty las, nadzieja  

 

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  

 

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  

 

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  

 

Zwycięstwa, mądrości, prawdy i miłości  

Spokoju, szczęścia, zdrowia i godności  

Wolność to diament do oszlifowania  

A zabłyśnie blaskiem nie do opisania  

 

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 

 

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 

- 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  



Křty 
Veronika a Kristýna Urbaniecovy, Michal a Iveta Urbaniecovi 

David Sikora, Marek Sikora a Simona Kubicová 

Filip Landecki, Petr a Kateřina Landečtí 

Eliška Kniezková, Martin Kniezek a  Klára Jurczková 

Rozálie Folwarczná, Marek Folwarczný a Jana Horsinková 

Marcela Latoya Demeterová, Vojtěch Demeter a Nikola Bandyová 

Laura Bandyová, Patrik Bandy a Nikola Stojková 

Adam a Jan Holubovi, Jan Holub a Eva Kulichová  

Jaroslav Kulich, Jaroslav a Eva Kulichovi 

Eliška Holubová, Jan a Eva Holubovi 

Edvard Bortlík, Edvard a Markéta Bortlíkovi 

Nina Gavorová, Jiří a Eliška Gavorovi 

Liliana Šamajová, Jan a Simona Šamajovi 

Natálie Lešková, Filip Leško a Simona Šamajová 

Marek Kišš, Marek a Hedvika Kiššovi 

 

 

Pohřby 
Urbanec Aleš, 60 let, Český Těšín 

Klimsza Stanislav, 79 let, Havířov – Město 

Ing. Frolwarczny Tomáš, 49 let, Havířov – Životice 

Moravec Jan, 83 let, Havířov – Bludovice 

Kozelaká Ludmila, 86 let, Hranice na Moravě 

Ing. Gąsiorek Paweł, 65 let, Havířov – Šumbark 

Čopák Jan, 82 let, Havířov – Město 

Bilanowa Elza, 87 let, Havířov – Bludovice 

Svatby 
Michalikovi Jakub a Radka, roz. Marková 

Dohnalovi Lukáš a Žaneta, roz. Majerová 

Martinkovi Roman a Petra, roz. Enenkelová 

Matíkovi Vladimír a Jana, roz. Kniezková 

 

Jubilanté 

85 let 

Fukala Jan, Havířov 

80 let 

Łukosz Vladislav, Havířov – Životice 

Ing. Chmel Oskar, Havířov – Bludovice 

Zahraj Milan, Havířov – Bludovice 

75 let 

Farny Josef, Havířov – Město 

70 let 

Ptaková Věra, Havířov – Podlesí 

60 let 

Ing. Chodura Ervin, Havířov – Město 

55 let 

Ing. Mlynaričová Vladislava, Havířov – Bludovice 

Gardlová Halina, Havířov - Město 
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