
Kázání pronesené v Neděli diakonie  

 Polož me si otá žku, č emu ná s uč í  bibličke  př í be hy o pous ti. Zájiste  vypoví dájí  o čestá čh nás ičh ž ivotu ,  

o tom, ják ž ivotní  pous te  žvlá dát. Ne kdo mu ž e čely  svu j ž ivot vní mát jáko čestu pous tí : ne kdo uřč ite  období  

sve ho ž ivotá, jiny  č á st sve  souč ásnosti. Vs ečhno mu ž e by t dobře  – ždřáví , řodiná, přá če, ále přoble my se sou-

sedy nebo s jední m č lenem ná s třá pí . Ne kdo přož í vá  jáko pous ť svou nemoč, dáls í  vžtáhy v žáme stná ní .  

Te ž ko nájdeme ne koho, kdo čely  svu j ž ivot přož il jáko v řá ji, bež poskvřny á vřá sky. Ne jákou obtí ž nou ž ivotní  

pous tí  jiste  přos el káž dy  ž ná s. Č love k čhče ne kám dojí t, ále suž uje ho sučho á ž á ř, musí  se vřáčet á svá de t  

boje, není  si jisty  svy mi vu dči, žtřá čí  k nim du ve řu. To není  jen žkus enost Ižřáelču  př ed 3 200 lety,  

to jsou i nás e žkus enosti.  

Přvní  dobřá  infořmáče je: jste-li ná pous ti á čhčete dojí t do žeme  žáslí bene , doufá te-li v Hospodiná, jste ná  

česte  ke svobode  á vás e čestá není  mářná . Ižřáelči do žáslí bene  žeme  (byť po č tyř ičeti letečh) dos li. Ti, kteř í  po 

česte  umř eli, me li podí l ná u de lu sve ho lidu. Š li pous tí  jáko lid, nikoliv jáko jednotlivči, á přoto jáko lid dos li  

do čí le.  

Čo si dá le musí me vží t k sřdči? Ižřáelči čestou řeptáli á my se jejičh řeptá ní  nemu ž eme divit: hořko,  

jednotvá řná  střává, dlouhe  počhody, boje, nejisty  čí l, žtřá tá du ve řy k vu dču m. Př edstávme si sebe v podobne  

situáči. K řeptá ní  ná s př ivedou dáleko me ne  ná řoč ne  situáče. Požoř ná to! Reptá ní  je nejen neuž iteč ne ,  

ále dokonče i nebežpeč ne . Lid propadl na té cestě malomyslnosti a mluvil proti Bohu a proti Mojžíšovi:  

„Proč jste nás vyvedli z Egypta? Abyste nás na poušti umořili? Vždyť tu není chléb ani voda! Tato nuzná strava se 

nám už protiví.“ I poslal Hospodin na lid ohnivé hady. Ti lid štípali, takže v Izraeli mnoho lidí pomřelo. Hád už  

v př í be hu o stvoř ení  př edstávuje pokus ení , kteře mu není  snádne  odolát. Reptá ní  umož n uje hádu m, áby se 

k ná m dostáli, áby pokus ení  náby válo ná sí le á bylo neodolátelne . Reptá ní  je smřtonosne , řeptá ní  je slepá   

uliče, tády ž ivot konč í . Ale už  se stálo. Ižřáelči otevř eli u stá přoti Bohu i Mojž í s ovi. Hádi byli vypus te ni á jsou 

meži ná mi. Pletou se ná m pod nohámá, s tí pou á př iná s ejí  smřt. Dáli jsme svy m čhová ní m přostoř ohnivy m 

hádu m. Čo teď? Štářá  vypřá ve ní  ná m náč řtá vájí  i vy čhodiská že s lámástik, do ničhž  jsme se vlástní  vinou  

dostáli. Přvní m křokem je přosit á č init poká ní . Lid přišel k Mojžíšovi a přiznával: „Zhřešili jsme,  

když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě.  

Modli se k Hospodinu, aby nás těch hadů zbavil.“ Mojžíš 

se tedy za lid modlil. Reptá ní , stí ž nosti, kveřulántsví  – 

to vs ečhno je pá dny  du vod k poká ní , jenž  nelže př ejí t 

má vnutí m řuky. V ohřož ení  je čelá  pospolitost lidu.  

Poká ní  není  jen mož nost. Pokud čhčeme př ež í t,  

je poká ní  nutnost. 

Dřuhy m křokem je dřž et se Bož í ho Šlová á pámátovát 

ná Hospodiná.  Me jme ná páme ti i př ed oč imá žnámení , 

kteřá  ná m budou př ipomí nát čestu ví řy.  

Hospodin Mojžíšovi řekl: „Udělej si hada Ohnivce  
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a připevni ho na žerď. Když se na něj kterýkoli uštknutý podívá, zůstane naživu.“ Mojžíš tedy udělal bronzového 

hada a připevnil ho na žerď. Jestliže někoho uštkl had a on pohlédl na hada bronzového, zůstal naživu.  

Břonžovy  hád se stál jákousi kořouhví , kteřá  př ipomí nálá lidu, jáke  jedná ní  vede k ž ivotu á jáke  ke smřti. Z ivot 

žáčhřán uje to, čo se vykoná  ná Bož í  slovo. Popustí me-li uždu svy m sklonu m k řeptá ní , ž ivotá si nevá ž í me. 

Jánovo evángelium si př í be h o žhotovení  břonžove ho hádá vypu jč uje, 

áby př iblí ž ilo vy žnám Křistovy obe ti ná kř í ž i. Křistu v kř í ž  je přo  

kř esťány kořouhví , kteřá  ukážuje čestu k ž ivotu, ke spá se,  

k ž ivotu ve č ne mu. Jež í s  ná m umož n uje novy , žnovužřoženy  ž ivot. 

Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka,  

aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. (Jan 3,14) 

 

Wielkanoc na Ukrainie 

 W džisiejsžyčh čžásáčh mámy mož liwos č  podřo ž owáč  po čáłym s wiečie. Niekto řžy wybieřáją bářdžiej 

odległe inni žno w bliž sže destynáčje. Já ogo lnie lubię podřo ž owáč  do miejsč, by požnáč  piękną džiewičžą přžy-

řodę, á te miejsčá wčále nie musžą byč  áž  ták bářdžo odległe. I włás nie džięki násžej Páni pástořowej Pávli 

miáłám okážję spędžič  Š wietá wielkánočne w tákim włás nie miejsču, w ukřáin skičh go řáčh. Rážem ž Pávlą 

Volną i Renią Jásiok poječháłys my ná Ukřáinę – dokłádniej do Zákářpáčkiej čžęs či, wioski Koločžáwá, słynąčej 

ž opowies či o Mykoli Šžuháju. Já tę čžęs č  Ukřáiny nážwáłám křájem kontřásto w. Z jednej střony bogáto,  

žłotem i sřebřem ždobione kos čioły á ž dřugiej střony 

ž ebřáčy přosžąčy o gřosž, ž jednej střony nowe wielkie 

domy řodžinne áž  kičžowičie přžeždobione á obok ničh 

máłe skřomne i ubogie čhátki. Albo přžepiękná džie-

wičžá přžyřodá i májestátyčžne go řy á w dolináčh  

i řžekáčh wysypiská s mieči i wsžędžie okřopny báłá-

gán. O ukřáin skičh kontřástáčh mogłábym nápřáwdę 

pisáč  długo, ále musžę powiedžieč , ž e ogo lnie Ukřáinę 

žápámiętám, jáko bářdžo piękne miejsče. 

Pieřwsžego dniá žwiedžilis my histořyčžną čžęs č  miástá Už gořod, kto řy jest histořyčžną stoličą Rusi Zákářpá-

čkiej. Widžielis my žámek, uniweřsytet, ogřo d botáničžny á náwet jesžčže ná uličy Olbřáčhtá požostáwione stá-

ře čžeskie nápisy ná sklepáčh. Popołudniu ječhális my dálej áž  do jednej ž nájwięksžyčh žákářpáčkičh wsi 

Kołočžáwá i žákáwáteřowális my się w pensjonáčie, w kto řym přžed stu láty byłá čžeská stáčjá ž ándářmeřji. 

Nástępnego dniá, áutokář podwio žł nás do Šynewyřskiego Pářku Nářodowego. Pieřwsžá čžęsč  tej čáłodniowej 

wyčiečžki žmieřžáłá džikim lásem do pięknego polodowčowego ježiořá, w okřesie wčžesnowiosennym jesžčže 

pokřytego s niegiem. Tám řoždžielilis my się ná dwie gřupy. Jedná posžłá łátwiejsžą třásą, žás  dřugá gřupá řož-

počžęłá wspináčžkę ná jedno ž nájdžiksžyčh pásm go řkičh gdžie přžemieřžális my  přžepiękne teřeny 

Międžygo řžá (Miž giřiá) i Wieřčhowiny po połonináčh 

nážywányčh dusžą Kářpát. Gęstá pusžčžá kářpáčká po-

řástájąčá střome stoki go ř ustępuje nágle miejsčá řož-

ległym hálom. 

Po wyčžeřpująčym wejs čiu ná  sžčžyt międžygo řžá - 

Nižřowieč (1709 m n.p.m.) bylis my nágřodženi   

řeweláčyjnym widokiem ná niekon čžąče się go řy.  

W okoličáčh sžčžytu křájobřáž žmieniá się ná přá-

wdžiwie wysokogo řski – že skálnymi s čiánámi ořáž 
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głębokimi kotłámi polodowčowymi křyjąčymi niewielkie stáwy. Totež  přžejs čie po połonináčh w silnym  

pořywistym wietřže i od čžásu do čžásu w s niegu było nádeř třudne, ále řo wniež  bářdžo uřokliwe.  

Po 7 godžináčh wędřo wki w třudnym teřenie sčhodžąč do doliny Kołočžáwy bylis my wyčžeřpáni lečž 

sžčžęs liwi. Přžečhodžąč přžež niebieskim kwiečiem žásypáną łąkę lub přžež lás pokřyty biáłym dywánem 

s niež yč wiosennyčh řožmáwiális my o pięknie tego s wiátá i doskonáłos či stwořženiá. 

Dálsžy přogřám nie sžčžędžił nám čiekáwyčh miejsč i inteřesująčyčh 

infořmáčji, ále juž  nič ž tego nie přžyniosło nám ták głebokičh i pełnyčh 

wřáž en  emočji. 

Nástępnego dniá odbyłá się wyčiečžká do nájwięksžegoá žářážem 

nájpiękniejsžego ježiořá Ukřáin skičh Kářpát - ježiořá Šynewyř,  

kto ře jest žáličžáne do 7 čudo w Ukřáiny. Jest ono połož one w sámym 

seřču Pářku Nářodowego Šynewř  nážywánym ukřáin skimi „žielonymi 

płučámi”. Ježiořo ž křystáličžnie čžystą wodą jest žásiláne 3 střumie-

niámi go řskimi. Z ježiořem řo wniež  wiąž e się legendá o pářže žákočhá-

nyčh  džiewčžynie Šyn i pásteřžu Wyř, kto řžy nie mogli ž yč  řážem więč 

w wodáčh ježiořá połąčžyłá ičh s mieřč . W dřodže powřotnej  

do Kołočžáwy žwiedžilis my sčhřonisko dlá niedž wiedži. Nájčžęs čiej 

třáfiáją tu niedž wiedžie ž čyřko w, gdžie się ž le nimi občhodžili.  

Dlátego, ž e niedž wiedžie są přžyžwyčžájone do ludži, nie mogą bež-

pos řednio třáfič  do přžyřody. Z tego powodu třáfiáją do sčhřoniská  

by tám ponownie po pářu látáčh obudžič  swe džikie instynkty  

i přžyžwyčžáič  się do ž yčiá w džikiej přžyřodžie. 

Pod konieč násžej wyčiečžki žwiedžilis my mužeum Iváná Olbřáčhtá, kto řy áž  

ták  polubił to miejsče, ž e wřáčáł tu přžež kilká lát. Olbřáčht řožsłáwił Kołočžá-

wę powies čią „Mikołá Šžuháj, žbo jnik”, kto řy nie był žmys loną postáčią, lečž 

řožbo jnikiem, kto řy přžeřodžił się u Olbřáčhtá řomántyčžnego žákářpáčkiego 

boháteřá. Posžlis my więč ná stářy čmentářž, by tám obejřžeč  gřo b Mikoły 

Šžuhájá. 

Osátni džien  násžej wypřáwy był ponownie tuřystyčžny. Ráno jesžčže žwiedži-

lis my málen kie mužeum řosyjskiej i čžeskiej sžkoły i poječhális my ná wypřáwę 

přžež siodło Wołowieč do powiátowego miástá Miž giřijá. Ponownie žáčhwy-

čális my się přžepięknymi widokámi niekončžąčyčh się go ř i dolin přžeplátá-

nyčh řžekámi. Ščhodžąč do Miž giřiji ž egnális my wiosenny křájobřáž 

ukřáin skičh Kářpát. 

Džięki tej čžteřodniowej wyčiečžče ponownie us wiádomiłám sobie, ják silná, 

ále žářážem křučhá jest přžyřodá woko ł nás á čžłowiek jest tylko jej čžęs čią.  

- Halina Hekera 

Cesta farních dětí za šedesát dní 

 Mož ná  jste ne kdy č etli dobřodřuž ny  řomá n fřánčoužske ho spisovátele Julesá Veřná „Cesta kolem světa 

za osmdesát dní“, v ne mž  jste se mohli doč í st o ángličke m gentlemánovi Foggovi, kteřy  vyhřá l svou sá žku  

á podnikl čestu kolem sve tá žá osmdesá t dní . Použ il k tomu vs ečhny dostupne  dopřávní  přostř edky: vláky, 

pářní ky, povožy, jáčhty, ná kládní  lode , sáne  i slony.  Tí mto putová ní m ží skál mnoho žkus eností  á nás el ž enu 

sve ho sřdče. I my vá s čhčeme v ná sledují čí čh ř á dčí čh požvát ná šedesátidenní cestu, kdy de ti ž nás eho sbořu 

podnikály třádič ní  i netřádič ní  áktivity. Př i jedne  ž ničh dokonče použ ily ž ivy  dopřávní  přostř edek: kone .  
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1. Putová ní  žáč álo 14. dubna v Květnou neděli, kdy s estiče de tí   

(č tyř i ž ř ády konfiřmándu ) vystoupilá s velikonoč ní  hřou  

„Čestá do Emáuž“. Přemie -

ř e př edčhá želo 9 hodin ná -

čviku, př i kteře m si de ti 

př edá vály sve  heřečke  žku-

s enosti á vžá jemne  se ví če 

požnály. Jejičh vystoupení  

vs ečhny sbořovní ky př í -

jemne  náládilo do Velke ho 

velikonoč ní ho ty dne.  

2. Již  žá tř i ty dny od te to ákče se 5. května konala zkouška konfirmandů. Deset de tí  č eske  á polske  ná řod-

nosti se popřve  so love  př edstávilo bludovičky m sbořovní ku m, á to řovnou př i žkous ení . Jen si vžpomen -

te, milí  sbořovní či, ná svou žkous ku, kdy jste se veř ejne  přežentováli. Jes te  dnes si mož ná  pámátujete 

temátičke  okřuhy á počity, jáke  jste př i žkous ení  žáž í váli. Př ižnejme si, ž e i v ná s bylá „málá  dus ič ká“,  

i když  žřovná bylá ř eč  o velke m řefořmá tořovi Mářtinu 

Lutheřovi, jáko tomu bylo v me m př í páde . Pástoř Vládisláv 

Volny  se v letos ní m řoče inspiřovál jme ny nás ičh konfiřmán-

du , á ták jsme se mohli ví če dožve de t o bibličky čh postává čh 

s te mito jme ny: Luká s , Tádeá s , Ján+Ján, Rá čhel, Anná, Amá lie, 

Melá nie, Justy ná+Justy ná. Vs ičhni konfiřmánde  byli vy bořne  

př ipřáveni, á přoto byli žá sve  žnálosti odme ne ni vř ely m po-

tleskem. V žá ve řu jsme si vyslečhli jejičh společ nou pí sen ,  

ve kteře  pouká žáli ná vy žnámne  hodnoty ž ivotá: ví řu, lá sku, 

u čtu á náde ji.  

3. V nás em putová ní  se nyní  ohle dneme žá 8. květnem - Dnem vítězství, kdy jsme se vydáli s 15 de tmi  

á 5-č lenny m dopřovodem dospe ly čh do jí ždá řny Mučhoviče 

ná Ostřáviči. Př epřávováli jsme se tř emi dopřávní mi přo-

stř edky: áuty, vlákem á áutobusem. Po př ekoná ní  4 km česty 

pe s ky ž vlákove ho ná dřáž í  jsme dos li k jí ždá řne , kde už  ná 

ná s č ekáli hučuls tí  kone  

Přinč, Vildá, Jásmí n, U plne k, 

Juřá s ek á Tony. Májitelká 

jí ždá řny Š á řká Zielinská  ná s 

vř ele př ijálá á s její m ty mem 

jsme se ná hučulsky čh hř be-

tečh vydáli do okolní  př í řo-

dy. Nelže slovy popsát onen 

vžřus ují čí  žá ž itek ž jí ždy ná 

hučulsky čh koní čh. To musí -

te sámi žáž í t, á přoto vs em 

vř ele dopořuč ujeme návs tí -

vit jí ždá řnu v Mučhovičí čh. 

Zpá teč ní  4 km čestá mnohe  

u č ástní ky vy letu dost vyč eř-

pálá, počhválá vs ák pátř í  nej-

mláds í m de tem – Adá mkovi Štán kovi á Klá řče Třeičhelove , 

kteř í  si mohli s č isty m sve domí m žážpí vát o tom,  

ž e v nohách už mají tisíc mil… 
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4. Dáls í  žástá vkou ná nás í  česte  je slavnost Konfirmace, kteřá  se konálá 26. května. Deset konfiřmándu   

veř ejne  potvřdilo žá vážek, jenž  kdysi př i jejičh kř tu slí bili řodič e, stáli se přá voplátny mi č leny sbořu  

á slí bili ve řnost čí řkvi. Vičekuřá tořká sbořu Jářmilá Piečhová  konfiřmándy v nás em sbořu sřdeč ne   

př iví tálá á žá stup dořostenču  je vtipny mi slovy požvál do svy čh ř ád. Konfiřmándu m á jejičh řodič u m  

př ejeme, áby se bludovičky  fářní  sboř přo ne  stál mí stem, kám se budou vž dy řá di vřáčet.  

5. Š edesá tidenní  čestá třádič ní mi i netřádič ní mi áktivitámi  

žážnámenálá svu j vřčhol v Neděli rodiny 2. června 2019,  

kdy jsme v nás em sbořu slávili Den de tí . V řodine , ále i ve 

sbořove  řodine  jsou de ti velky m pož ehná ní m. V řá mči nede l-

ní  bohosluž by jsme od nás ičh de tí  vyslečhli ne kolik hudeb-

ní čh vystoupení  á mu ž eme přá vem potvřdit, ž e v nás em sbo-

řu má me velmi pilne  á nádáne  de ti, kteře  křá sne  hřájí  ná ná -

střoje, žpí vájí  nebo řečitují . Tuto skuteč nost mu ž eme sledo-

vát v přu be hu čele ho řoku, kdy vystupují  v řá mči bohosluž eb 

se svy m přogřámem. Po skonč ení  přogřámu v kostele 

ná sledoválo ty move  soute ž ení . Te mátem bylá podo-

benství , á ták se de ti ná stánovis tí čh stály milosřd-

ny m Šámářitá nem á os etř ovály žřáne ne , podobály se 

dve má stávitelu m á stáve ly kuřiožní  stávby, jáko řož-

se váč  sá žely kve tiny á řyly pole, vž ily se do řole mář-

notřátne ho syná á te ž če přáčovály – křmily á nápá jely 

„kone “, há žely mí č em ná čí l á hledály ná poli  

i v kostele poklád. De ti vs ečhny u koly ždá řne  splnily, 

poklád nás ly, á přoto se řá dy obč eřstvily i se svy mi 

řodič i vy bořny m gulá s em á peč eny mi vy řobky,  

kteře  př ipřávily očhotne  máminky á pání  kostelniče.  

Bludovický informátor     •  5  •     Informator Błędowicki 



Cesta farních dětí za šedesát dní se čhy lí  ke sve mu konči. Nekonč í  vs ák áktivity, kteře  přo de ti př ipřávujeme 

v dáls í čh dnečh. Nenečhte si ují t dětský farní tábor, kteřy  se letos se koná  ná čháte  Hřá dek, á to ve dnečh  

4. – 9. sřpná 2019. Ná tuto ákči již  třádič ne  návážuje Rozloučení s prázdninami, jež  př ipádne ná koneč  

přá ždnin. Š kolní  řok 2018/2019 byl boháty  ná nejřu žne js í  ákče přo de ti v nás em sbořu. De kujeme vs em  

přáčovničí m nede lní  s koly, kteře  se áktivne  podí lely ná její  vy uče (Rená te  Enenkelove , Teřeže Jáč mení kove , 

Šlávomí ř e Klimsžove , Ewe  Ričhteř á Pávlí ne  Volne ). Rovne ž  de kujeme č lenká m dořostu, jež  očhotne  žástoupily 

nás e vedoučí  á jsou potenčioná lní mi ná stupči nás ičh sbořovy čh přáčovní ku  s de tmi (Emí lii Klimsžove  á Káteř i-

ne  Kubičžkove ). V neposlední  ř áde  de kujeme řodič u m á dáls í m řodinny m př í slus ní ku m, kteř í  de ti př ivá de li do 

nás eho bludovičke ho kostelá á podpořováli sbořovou č innost.  

Chválu vzdejme Hospodinu, protože je dobrý, 

jeho milosrdenství je věčné. 

Př ejeme vs em hojnost Bož í  př í žne  á pož ehná ní  v č áse přá ždnin á dovolene . 

- Pavlína Volná  

 

Rozhovor se Slavomírou Klimszovou 

 Paní Slavomíra Klimszová pochází ze Slovenska. Máme spolu hodně společného: se svou rodinou žije 

v nedalekých Životicích, kde jsem prožila své dětství, ráda zpívá, a snad právě proto je členkou sboru Laudate,  

je povoláním učitelka, a přestože vyučuje anglický jazyk, na svůj mateřský slovenský jazyk nedá dopustit. Stala se 

manželkou evangelického faráře a navštěvuje setkání slezských pastorových, které jsme společně v posledních 

letech organizovaly.   

1. Téměř dvacet let žijete na Slezsku, ale Vaše kořeny jsou spjaty se Slovenskem. Jak jste se ocitla 

v našem kraji a která místa na Slovensku máte nejraději? 

Š touto otá žkou sá poč ás posledny čh 19 řokov 

střetá vám veľmi č ásto. Obvykle sá usmejem, 

přetož e vysvetlenie, áko som sá tu očitlá, je pře 

mnohy čh překvápive . Šo svojim mánž elom som 

sá totiž  žožná milá v UŠA. Moje kořene su  vs ák 

ná Šlovensku á stá le si udřž iávám kontákt 

s řodinou, žná mymi á řádá sá tám vřáčiám i ná 

nás e káž dořoč ne  dovolenky. Leto bež Tátieř si 

len ťáž ko vieme předstáviť á som veľmi řádá, 

ž e mojá řodiná ží skálá k tomuto ku sku svetá 

ták vřu čny vžťáh. Milujeme tuřistiku, žbieřánie 

hří bov, požořovánie žmien poč ásiá, u ž ásne  

bu řky, pří jemny  dá ž ď, ktořy  vystřiedá hřejive  

slnko. Káž dořoč ne třá vime tieto čhví le v málej 

čhátke ukřytej v lese v Jákubovánočh, ktoře  su  

ná Liptove á odtiáľ podniká me vy lety do okoliá. Dievč átá  řády čhodiá i do Břátislávy, kde som přež ilá svoje 

detstvo á mo ž em im ták uká žáť křá sy tohto veľkomestá.  

2. V současné době pracujete na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity jako vedoucí katedry  

anglického jazyka s didaktikou. V nedávné době jste úspěšně zakončila své další studium a získala jste 

doktorský diplom. Jaká je náplň Vaší práce a jaké téma jste ve své práci zpracovávala? 

Nás á kátedřá v nedá vnej dobe přes lá veľkou žmenou  á ž Čentřá jážykovej pří přávy sá třánsfořmoválá ná  

Kátedřu ángličke ho jážyká s didáktikou. Ná pln ou nás ej přá če je vždelá vánie budu čičh uč iteľov ángličke ho  
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jážyká ná 1. stupni ZŠ  á teřáž sá ná m podářilo ží skáť 

ákředitá čiu i ná 2. stupen  žá kládny čh s ko l. Poskytuje-

me tiež  kuřžy nemečke ho, s pánielskeho á fřánču žskeho 

jážyká pře vs etky čh s tudentov Pedágogičkej fákulty, 

ořgánižujeme konfeřenčie á metodičke  seminá ře pře 

uč iteľov ž přáxe. Okřem toho má me veľmi veľá žáhřá-

nič ny čh s tudentov ž řo žnyčh konč í n svetá (Š pánielsko, 

Pořtugálsko, Belgičko, Š vájč iářsko, Tuřečko, Ko řeá,  

Litvá...átď.), ktoří  su  spestření m á obohátení m nás ej 

vy uč by. D áls ou veľmi řádostnou su č ásťou mojej přá če 

je vy uč bá ná Univeřžite třetieho veku, kde poskytujeme 

kuřžy ángličke ho á nemečke ho jážyká pře seniořov. 

V mojej vy skumnej č innosti sá venujem uč iteľom ná 1. stupni žá kládny čh s ko l, ktoří  sá řožhodli vyuč ováť  

nejážykove  předmety přostřední čtvom ánglič tiny.  

3. V našem sboru zpíváte v pěveckém tělese Laudate, vyučujete v nedělní škole a podílíte se na  

organizaci nejrůznějších aktivit pro děti. Jak se Vám daří při tak náročné práci skloubit všechny  

tyto činnosti? 

To niekedy sámá netus í m. Obč ás si siáhnem ná dno sí l, 

ále přá čá s deťmi v žboře je pře mn á potes ení m 

á spievánie v Láudáte je áktivitou, ktořá  mi dodá vá 

eneřgiu, á žá řoven  upokojenie v řus nom ž ivote.   

To, ž e som su č ásťou tí mu nedeľnej s koly, je náviážá-

ní m ná moju č innosť v Břátisláve, kde som kedysi es te 

áko vysokos kolá č ká pomá hálá při žákládání  žbořu 

EČAV v mestskej č ásti Du břávká á nájviáč som sá ángá-

ž oválá v přá či s deťmi. Po pří čhode do Bludoví č som sá 

po uřč itej dobe spolu s Pávlou Volnou, Jánkou  

Kubičžkovou á Hálinou Hekeřovou žápojilá do spolu-

přá če v období , keď sme boli domá s mály mi deťmi, 

čhodieváli ná střetnutiá s máminkámi. Rádá ná toto pří jemne  á kľudne  obdobie spomí nám. 

4. Jak trávíte volný čas, čemu se věnujete a na co se v nejbližší době těšíte? 

V nájbliž s ej dobe sá sámožřejme tes í m ná přá ždniny. 

A ž toho přámení  i třá venie voľne ho č ásu. Toho má me 

áko vysokos kolskí  pedágo goviá nájviáč v lete,  

č o je veľká  vy hodá pře ná s i nás e dievč átá . Vž dy sá sná-

ž í me už iť si ná přá ždniny máximum á přeto hneď ná 

žáč iátku přá ždnin vyřáží me do Tátieř á potom do  

Čhořvá tská. Poč ás s kolske ho řoká moč voľne ho č ásu 

nemá m. Ale pokiáľ si č ás ná jdem, veľmi řádá há č kujem 

á pletiem. Má m řádá řuč ne přádenu  vlnu, pří řodne   

máteřiá ly. Mojou žá ľubou vž dy bolo i vářenie 

á peč enie, obžvlá s ť řádá peč iem čhlieb. Tes í  má,  

ž e dče řky toto náds enie ždieľáju  so mnou.  

De kuji žá řožhovoř.  

- Pavlína Volná 
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Odwiedziny 

W čžeřwču b. ř., kilká dni po po łkulátyčh 

uřodžináčh páni Olgi Kotulowej, odwie-

džiłá Jubilátkę delegáčjá násžego žbořu: 

pástoř ž máłž onką, kuřátoř ž máłž onką, 

páni Dágmář Heřoutová ořáž  

pán Ján Mičhálik. 

Gos čie žłož yli ž yčženiá, do kto řyčh 

dołąčžyli řo wniež  słowá podžiękowániá 

žá długoletnią ofiářną słuž bę w násžym 

žbořže. Wytwořžyłá się řodžinná  

átmosfeřá, wypełnioná řožmowámi, 

wspomnieniámi, modlitwą. 

Jubilátče ž yčžymy wytřwáłos či, spokoju  

i pogody dučhá. Wsžystkiego,  

čo nájlepsže i nájpiękniejsže.  

Zdřowiá i wsželkiego sžčžęs čiá. 

- Vladislav Volný, pastor 

Presbyterstvo v novém kabátě 

 V nede li 3. bř ežná 2019 bylo v řá mči Šbořove ho 

shřomá ž de ní  žvoleno ná dáls í  období  č tyř  let nove  

přesbyteřstvo ve slož ení : Bystřon  Lučyná, Gletová   

Šilvie, Gřudžinski Ařtuř, Hlubinová  Ade lá, Lovičh  

Román, Ols á ková  Miřoslává, Piečhová  Jářmilá,  

Přžečžková  Anná, Rájdus Lubos , Rájdus Ondř ej,  

Rotteř Ivo, Šiudá Dávid, Volny  Dominik, Volny  Rudolf, 

Z í dek Bř etisláv. 

Ná sve m přvní m žásedá ní  17. bř ežná 2019 přesbyteř i 

že sve ho křuhu žvolili kuřá tořá Rudolfá Volne ho,  

vičekuřá tořku Jářmilu Piečhovou, dá le žápisovátele  

á delegá ty ná Šynod. 

Jubileusz prezbitera Artura Grudzińskiego 

50 

V nede li 16. č eřvná 2019 v řá mči bohosluž by slož ili 

nove  žvolení  přesbyteř i slib. Čele mu přesbyteřstvu 

př ejeme hodne  sil, moudřosti á Bož í ho vedení . 

- Rudolf Volný 
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Vzpomínka na naše pastory 

 V letos ní m řoče si př ipomí ná me dve  vy řoč í  nás ičh pástořu :  

125 let od smrti pastora Bernarda Folwarczného a 120 let od narození 

pastora Rudolfa Goszyka. Obá pástoř i jsou pohř beni v jednom hřobe  ná 

stáře m hř bitove  v Bludovičí čh. 

Bernard Folwarczny  

Pástořem sbořu byl v letečh 1848 áž  do dne sve  smřti 28. 1. 1894.  

Počhá žel ž Bludovič, á než  se stál pástořem, přáčovál jáko přofesoř 

Gymná žiá v Te s í ne . Roku 1848 nástoupil do bludovičke ho, veliče řož-

lehle ho sbořu, č í tájí čí ho okolo 6 000 ve ř í čí čh. Šlávnostní  instáláče ná 

pástořá se konálá 18. 6. 1848.  

V tomto řoče řovne ž  nádes lo „jářo lidu“, po žřus ení  řoboty nástálá  

čelková  ná bož enská  svobodá. V řoče 1849 vydál čí sář  Fřántis ek I.  

Konstituč ní  pátent gářántují čí  ná bož enskou svobodu, ná jehož  žá kláde  mohli evángelí či vystáve t ve ž e á žáve sit 

žvony. 16. 7. 1850 byl i v Bludovičí čh polož en žá kládní  ká men pod stávbu ve ž e. V řoče 1952 bylá stávbá do-

konč ená á dos lo k žáve s ení  žvonu , př iveženy čh ž Bí le . Šlávnostní  posve čení  ve ž e, žvonu  á hodin se uskuteč nilo 

ná sv. Bářtolome je 24. 8. 1852. V te  dobe  bylá řovne ž  žvolená přvní  fářní  řádá (přesbyteřstvo).  

Břžy po dokonč ení  ve ž e bylá v letečh 1853 – 1854 postávená nová  fářá (jedná  se o souč ásnou č á st fářy,  

kde je sá l á klubovná) á pote  nová  s kolá (dnes budová nápřoti kostelá, kde bydlí  pástoř), tá bylá posve čená  

24. 8. 1856. Vs ečhny tyto investiče (ve ž , fářá, s kolá) stá ly sboř ví če než  20 000 řy nsky čh. 

Č innost pástořá Beřnářdá Folwářčžne ho bylá přo sboř velky m pož ehná ní m. Zvál ve ř í čí  k násloučhá ní  Bož í ho 

slová, ná jehož  žá kláde  tvoř il pohř ební  obř ády (ká žá ní , pí sne , modlitby). Kř ty se konály ve ts inou v nede li,  

nikoliv v přu be hu ty dne ve več eřní čh hodiná čh po žá pádu slunče, ják tomu bylo dř í ve žvykem. Rovne ž  vžřostl 

poč et u č ástní ku  př i vysluhová ní  Več eř e Pá ne  (řoč ne  kolem 10 000). V te  dobe  byl vybudová n hř bitov 

v Z ivotičí čh á káple v Š enove . Rovne ž  vžnikálá řu žná  evángeličká  sdřuž ení , ořgánižoválá se mlá dež , káž dy  se 

touž il áktivne  žápojit do ž ivotá sve ho sbořu. Evángelí či si žáč áli uve domovát svou identitu. 

Šmřt pástořá Beřnářdá Folwářčžne ho (28. 1. 1894) náplnilá sřdče vs ečh sbořovní ku  hluboky m ž álem.  

Jeho pohř eb se stál mánifestáčí  vde č nosti evángeličke ho lidu. 

Rudolf Goszyk (1899 – 1978) 

Pástoř Rudolf Gosžyk přáčovál v Bludovičke m sbořu v letečh 1928 – 1940 á 1945 – 1960. V u nořu řoku 1928 

nástoupil do Bludovič jáko kándidá t teologie á kátečhetá. Ořdinová n ná kne že á žá řoven  instálová n ná viká ř e 

byl v nede li 14. 5. 1931 seniořem Mičhejdou, konseniořem Tepeřem á pástořem Třombikem.  

21. 6. 1936 byl žvolen jáko dřuhy  pástoř sbořu á 6. 1. 1937 slávnostne  instálová n seniořem Mičhejdou.  

Přvní m pástořem byl v te  dobe  Kářel Tepeř. 

Když  v řoče 1939 vypuklá dřuhá  sve tová  vá lká, museli evángelič tí  pástoř i opustit sve  u ř ády  

á vyste hovát se ž fář, množí  byli žátč eni nebo poslá ni do končentřáč ní čh tá bořu . Bludovič tí  pástoř i žu stáli 

v u ř ádu áž  do 31. 10. 1940, kdy i oni museli opustit svou přá či á vyste hovát se. Pástoř Tepeř přáčovál be hem 

vá lky v uhelne  společ nosti v Te s í ne  á pástoř Gosžyk v křejč ovske  fiřme  Gun ká v Bludovičí čh.  

V Bludovičí čh pu sobil v te  dobe  ne mečky  fářá ř  Guttenbeřgeř. 

Pástoř Gosžyk se do bludovičke ho sbořu vřá til hned po skonč ení  vá lky, á to v kve tnu 1945. Špolu s ní m 

v pová leč ne m období  přáčováli v Bludovičí čh pástoř i Budinsky  á Uničky , v řoče 1948 se ná požiči přvní ho  

pástořá vřáčí  pástoř Tepeř á pástoř Uničky  odčhá ží  do Komořní  Lhotky. 1. 11. 1955 odčhá ží  pástoř Tepeř  

do du čhodu á přvní m pástořem se stá vá  Rudolf Gosžyk, v tomto u ř ádu žu stá vá  do sve ho du čhodu v řoče 1960. 
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Du lež ite  udá losti ž doby, kdy v Bludovičí čh přáčovál pástoř Rudolf Gosžyk: 

1. 28. 8. 1932 se konálá velká  slávnost u př í lež itosti 150 let existenče sbořu. Šes lo se tolik lidí , ž e se neves li 

do kostelá, přoto přobí hály souč ásne  dvoje bohosluž by, jedny v kostele, kde ká žál pástoř Mámičá,  

á dřuhe  ná kostelní m ná dvoř í  s ká žá ní m pástořá Kubáčžky. 

2. V řoče 1935 musel by t žákoupen novy  velky  žvon, přotož e pu vodní  vlivem silny čh mřážu  přáskl. 

3. V řoče 1937 byl postáven kostelí k v Šučhe  á o řok požde ji kostelí k ve Štonáve . 

4. V řoče 1939 byly ve fiřme  Riegeř Křnov žákoupeny vářhány, kteře  ná m slouž í  dodnes. 

5. U spe s ne  se vyví jelá č innost Švážu evángeličke  mlá dež e á Šdřuž ení  evángeličky čh sesteř. 

6. V letečh 1949 – 1950 se od nás eho sbořu odde lily obče Šučhá , Štonává á Te řličko, kde vžnikly  

sámostátne  sbořy. Tí m se poč et bludovičky čh sbořovní ku  sní ž il o 6 500, ve sbořu žu stálo 3 500 ve ř í čí čh. 

7. V řoče 1949 bylá žápoč átá vy stávbá me stá Háví ř ová, č í mž  se návž dy žme nilá obeč Bludoviče  

i bludovičky  sboř. 

- Rudolf Volný 

Zbór Błędowicki żegnał Pastora Kazimierza Suchanka  

Dniá 18. 6. žmářł s p Ks. Kážimieřž Šučhánek, 

přžež ywsžy 91 lát. Pástoř K. Šučhánek přáčowáł 

w žbořže Błędowičkim w látáčh 1977-1979  

i 1999-2009. Z wielką mądřos čią i čieřpliwos čią 

słuž ył jáko dusžpásteřž, dyřygent čho řu, 

wspo łpřáčownik Infořmátořu Błędowičkiego.   

Pástoř Šučhánek sžybko žáskářbił sobie miłos č   

i sžáčunek násžyčh žbořowniko w swoją otwář-

tos čią, dobřočią i wřáž liwos čią ná potřžeby 

bliž ničh. Jego kážániá były žáwsže doskonále  

přžygotowáne, bářdžo duž o žřobił sžčžego lnie 

dlá čho řžysto w ořáž učžestniko w godžin biblij-

nyčh. 

Pogřžeb dřogiego Zgásłego odbył się w s řodę  

26. čžeřwčá ž kos čiołá Błędowičkiego. Kážánie 

wygłosił bp. senioř Ks. V. Volny, žábřžmiáły 

pies ni w wykonániu połąčžonyčh čhořo w  

ž Błędowič, Čieřličká i Šučhej. Delegáčjá přežbi-

teřstwá miejsčowego žbořu žłož yłá kwiáty  

u třumny Zmářłego jáko wyřáž seřdečžniej  

i głębokiej wdžiečžnos či žá wsžystko, čo džiáło 

się w násžym žbořže ž Jego pomočą.  

Prowadzisz mnie według rady swojej, A potem przyjmiesz mnie do chwały. (Psálm 73,24) 

- Vladislav Volný, pastor 
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Svatodušní svátky s Šansonikou 

 Švátodus ní  svá tky, tř etí  nejvy žnámne js í  svá tky v řoče,  

se letos konály 9. č eřvná 2019. V te čhto slávnostní čh dnečh si 

vs ičhni kř esťáne  př ipomí nájí  nářoženiny čí řkve. Šlávilo se ve 

vs ečh sbořečh, v Bludovičí čh dokonče ná dvou bohosluž bá čh, 

přvní  se konály v Bludovičí čh, dřuhe  ná Š umbářku s ká žá ní m 

pástořá Ondř eje Přokopá á vystoupení m pe večke ho sbořu 

Láudáte.  

Odpolední  žáhřádní  slávnost žpestř ilá svy m končeřtem kápe-

lá Š ánsoniká, kteřá  vžniklá stejne  jáko bludovičke  Láudáte,  

á to př ed 20 lety. Čo o sobe  táto folková  kápelá nápsálá? 

 „Hrajeme a zpíváme rádi. Rádi se zatouláme i do jiných žánrů 

(šanson, jazz, blues, rock, world music). Tematicky se věnujeme  

písním veselým, vážným i dramatickým. Hrajeme vlastní tvor-

bu. Všichni máme velmi podobné cítění, jak bychom chtěli,  

aby naše muzika zněla. Zatím nás to moc baví a zdá se,  

že to nabralo správný směr a dobrý vítr do plachet.  

V sobotu 8. června 2019 jsme dobyli nejvyšší metu – 1. místo v soutěžní přehlídce kapel v žánru  

folk-country-trampská muzika pod širým nebem. Naše zpěvačka Lucie byla vyhlášena nejlepší vokalistkou finále.“ 

Pí sen  „Šetká ní  pod obřážem“ pátř í  k jejičh nejžná me js í m pí sní m. Pokud jste ji jes te  neslys eli, vř ele dopořuč uje-

me. Po křá sne m ume lečke m žá ž itku ná s č ekál žá ž itek přo nás e te lo – skve lá  váječ iná á kolá č e. De kujeme  

přesbyteřu m, vy bořne  sehřáne mu váječ inove mu ty mu á pání  kostelniči Miřče žá př í přávu svátodus ní ho  

pokřmu. Vs em sbořovní ku m á dáls í m hostu m de kujeme, ž e př ijáli požvá ní  á oslávili s ná mi nářoženiny čí řkve.  
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Křty 
Adam Kyjonka,  

Roman Kyjonka a Magda Bártková 

Matěj Přívara,  

Lumír Přívara a Kateřina Kaifoszová 

Matyáš Kozel,  

Daniel a Simona, roz. Turská 

Daniel Enenkel,  

Martin Enenkel a Gabriela Jablecká 

Teresa Labudek,  

Tomáš a Halina, roz. Froncová 

Oliver Taussig,  

Martin a Romana, roz. Farná 

Natalia Godulová,  

Vojtěch Godula a Justyna Anna Matula 

Julie Březinová,  

Tomáš a Jana, roz. Kokotková  

Veronika Bešše,  

Andrej a Lenka, roz. Kubiczková 

Tereza Ožanová,  

Karel Ožana a Barbora Horáková  

 

Jubilanté 
85 let  

Gwóźdźová Zofia, Životice  

Niemczyková Arnošta, Bludovice  

80 let  
Foldyna Jaroslav, Bludovice  

75 let  
Bilan Osvald, Horní Bludovice  

Kotulová Olga, Datyně 

70 let  
Ożana Radoslav, Bludovice  
Prymusová Vanda, Životice  

Balonová Jana, Datyně  

65 let  
Labudková Urszula, Bludovice  

60 let  
Pawlas František, Datyně  
Havlásková Věra, Mezidolí  

Staś Rudolf, Datyně  
Danuše Lamaczová, Bludovice  

Recmanik Władysław, Těrlicko 

  55 let 
Hrabcová Jana, Havířov Město  

Walachová Jana, Bludovice  
Kołorzová Anna, Šenov  
Danel Roman, Datyně  

Hrubá Lenka, Mezidolí  

50 let 
Wierzgoniová Marta, Smilovice  

Grudziński Artur, Bludovice  

 

Svatby 
Cenigovi Martin a Klára, roz. Majerová  

Mlynarcsikovi Štefan a Adéla, roz. Blažejová 

Tarabovi Martin a Karolina, roz. Chmielová  

 

Pohřby 
Vanda Gwóźdźová, roz. Paszová,  

94 let, Havířov 

Eryk Folwarczny,  

88 let, Bludovice 

Kazimierz Suchanek,  

91 let, Bludovice 

Bludovický informátor - Čtvrtletník bludovického sboru Slezské církve evangelické a. v.  

 

Adresa redakce: Selská 12, 736 01 Havířov 
Redakce: Mgr. Pavlína Volná  

Sazba: Milan Maček 

Bludovický informátor     •  12  •     Informator Błędowicki 


