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Kázání pronesené v Neděli diakonie
Položme si otážku, čemu nás učí bibličke příbehy o pousti. Zájiste vypovídájí o čestáčh násičh životu,
o tom, ják životní pouste žvládát. Nekdo muže čely svuj život vnímát jáko čestu poustí: nekdo uřčite období
sveho životá, jiny část sve součásnosti. Vsečhno muže byt dobře – ždřáví, řodiná, přáče, ále přoblemy se sousedy nebo s jedním členem nás třápí. Nekdo přožívá jáko pousť svou nemoč, dálsí vžtáhy v žámestnání.
Težko nájdeme nekoho, kdo čely svuj život přožil jáko v řáji, bež poskvřny á vřásky. Nejákou obtížnou životní
poustí jiste přosel káždy ž nás. Človek čhče nekám dojít, ále sužuje ho sučho á žář, musí se vřáčet á svádet
boje, není si jisty svymi vudči, žtřáčí k nim duveřu. To není jen žkusenost Ižřáelču před 3 200 lety,
to jsou i náse žkusenosti.
Přvní dobřá infořmáče je: jste-li ná pousti á čhčete dojít do žeme žáslíbene, doufáte-li v Hospodiná, jste ná
česte ke svobode á váse čestá není mářná. Ižřáelči do žáslíbene žeme (byť po čtyřičeti letečh) dosli. Ti, kteří po
česte umřeli, meli podíl ná udelu sveho lidu. Šli poustí jáko lid, nikoliv jáko jednotlivči, á přoto jáko lid dosli
do číle.
Čo si dále musíme vžít k sřdči? Ižřáelči čestou řeptáli á my se jejičh řeptání nemužeme divit: hořko,
jednotvářná střává, dlouhe počhody, boje, nejisty číl, žtřátá duveřy k vudčum. Předstávme si sebe v podobne
situáči. K řeptání nás přivedou dáleko mene nářočne situáče. Požoř ná to! Reptání je nejen neužitečne,
ále dokonče i nebežpečne. 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 příbehu o stvoření předstávuje pokusení, kteřemu není snádne odolát. Reptání umožnuje hádum, áby se
k nám dostáli, áby pokusení nábyválo ná síle á bylo neodolátelne. Reptání je smřtonosne, řeptání je slepá
uliče, tády život končí. Ale už se stálo. Ižřáelči otevřeli ustá přoti Bohu i Mojžísovi. Hádi byli vypusteni á jsou
meži námi. Pletou se nám pod nohámá, stípou á přinásejí smřt. Dáli jsme svym čhováním přostoř ohnivym
hádum. Čo teď? Štářá vypřávení nám náčřtávájí i vyčhodiská že slámástik, do ničhž jsme se vlástní vinou
dostáli. Přvním křokem je přosit á činit pokání. 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. Reptání, stížnosti, kveřulántsví –
to vsečhno je pádny duvod k pokání, jenž nelže přejít
mávnutím řuky. V ohřožení je čelá pospolitost lidu.
Pokání není jen možnost. Pokud čhčeme přežít,
je pokání nutnost.
Dřuhym křokem je dřžet se Božího Šlová á pámátovát
ná Hospodiná. Mejme ná pámeti i před očimá žnámení,
kteřá
nám
budou
připomínát
čestu
vířy.
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 připomínálá lidu, jáke jednání vede k životu á jáke ke smřti. Zivot
žáčhřánuje to, čo se vykoná ná Boží slovo. Popustíme-li uždu svym sklonum k řeptání, životá si nevážíme.
Jánovo evángelium si příbeh o žhotovení břonžoveho hádá vypujčuje,
áby přiblížilo vyžnám Křistovy obeti ná kříži. Křistuv kříž je přo
křesťány kořouhví, kteřá ukážuje čestu k životu, ke spáse,
k životu večnemu. Ježís nám umožnuje novy, žnovužřoženy život.
Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka,
aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. (Jan 3,14)
- pastor Ondřej Prokop

Wielkanoc na Ukrainie
W džisiejsžyčh čžásáčh mámy možliwosč podřožowáč po čáłym swiečie. Niektořžy wybieřáją bářdžiej
odległe inni žnow bližsže destynáčje. Já ogolnie lubię podřožowáč do miejsč, by požnáč piękną džiewičžą přžyřodę, á te miejsčá wčále nie musžą byč áž ták bářdžo odległe. I włásnie džięki násžej Páni pástořowej Pávli
miáłám okážję spędžič Šwietá wielkánočne w tákim włásnie miejsču, w ukřáinskičh gořáčh. Rážem ž Pávlą
Volną i Renią Jásiok poječháłysmy ná Ukřáinę – dokłádniej do Zákářpáčkiej čžęsči, wioski Koločžáwá, słynąčej
ž opowiesči o Mykoli Šžuháju. Já tę čžęsč Ukřáiny nážwáłám křájem kontřástow. Z jednej střony bogáto,
žłotem i sřebřem ždobione kosčioły á ž dřugiej střony
žebřáčy přosžąčy o gřosž, ž jednej střony nowe wielkie
domy řodžinne áž kičžowičie přžeždobione á obok ničh
máłe skřomne i ubogie čhátki. Albo přžepiękná džiewičžá přžyřodá i májestátyčžne gořy á w dolináčh
i řžekáčh wysypiská smieči i wsžędžie okřopny báłágán. O ukřáinskičh kontřástáčh mogłábym nápřáwdę
pisáč długo, ále musžę powiedžieč, že ogolnie Ukřáinę
žápámiętám, jáko bářdžo piękne miejsče.
Pieřwsžego dniá žwiedžilismy histořyčžną čžęsč miástá Užgořod, ktořy jest histořyčžną stoličą Rusi Zákářpáčkiej. Widžielismy žámek, uniweřsytet, ogřod botáničžny á náwet jesžčže ná uličy Olbřáčhtá požostáwione stáře čžeskie nápisy ná sklepáčh. Popołudniu ječhálismy dálej áž do jednej ž nájwięksžyčh žákářpáčkičh wsi
Kołočžáwá i žákáwáteřowálismy się w pensjonáčie, w ktořym přžed stu láty byłá čžeská stáčjá žándářmeřji.
Nástępnego dniá, áutokář podwiožł nás do Šynewyřskiego Pářku Nářodowego. Pieřwsžá čžęsč tej čáłodniowej
wyčiečžki žmieřžáłá džikim lásem do pięknego polodowčowego ježiořá, w okřesie wčžesnowiosennym jesžčže
pokřytego sniegiem. Tám řoždžielilismy się ná dwie gřupy. Jedná posžłá łátwiejsžą třásą, žás dřugá gřupá řožpočžęłá wspináčžkę ná jedno ž nájdžiksžyčh pásm gořkičh gdžie přžemieřžálismy přžepiękne teřeny
Międžygořžá (Mižgiřiá) i Wieřčhowiny po połonináčh
nážywányčh dusžą Kářpát. Gęstá pusžčžá kářpáčká pořástájąčá střome stoki goř ustępuje nágle miejsčá řožległym hálom.
Po wyčžeřpująčym wejsčiu ná sžčžyt międžygořžá Nižřowieč (1709 m n.p.m.) bylismy nágřodženi
řeweláčyjnym widokiem ná niekončžąče się gořy.
W okoličáčh sžčžytu křájobřáž žmieniá się ná přáwdžiwie wysokogořski – že skálnymi sčiánámi ořáž
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głębokimi kotłámi polodowčowymi křyjąčymi niewielkie stáwy. Totež přžejsčie po połonináčh w silnym
pořywistym wietřže i od čžásu do čžásu w sniegu było nádeř třudne, ále řowniež bářdžo uřokliwe.
Po 7 godžináčh wędřowki w třudnym teřenie sčhodžąč do doliny Kołočžáwy bylismy wyčžeřpáni lečž
sžčžęsliwi. Přžečhodžąč přžež niebieskim kwiečiem žásypáną łąkę lub přžež lás pokřyty biáłym dywánem
sniežyč wiosennyčh řožmáwiálismy o pięknie tego swiátá i doskonáłosči stwořženiá.
Dálsžy přogřám nie sžčžędžił nám čiekáwyčh miejsč i inteřesująčyčh
infořmáčji, ále juž nič ž tego nie přžyniosło nám ták głebokičh i pełnyčh
wřážen emočji.
Nástępnego dniá odbyłá się wyčiečžká do nájwięksžegoá žářážem
nájpiękniejsžego ježiořá Ukřáinskičh Kářpát - ježiořá Šynewyř,
ktoře jest žáličžáne do 7 čudow Ukřáiny. Jest ono połožone w sámym
seřču Pářku Nářodowego Šynewř nážywánym ukřáinskimi „žielonymi
płučámi”. Ježiořo ž křystáličžnie čžystą wodą jest žásiláne 3 střumieniámi gořskimi. Z ježiořem řowniež wiąže się legendá o pářže žákočhányčh džiewčžynie Šyn i pásteřžu Wyř, ktořžy nie mogli žyč řážem więč
w wodáčh ježiořá połąčžyłá ičh smieřč. W dřodže powřotnej
do Kołočžáwy žwiedžilismy sčhřonisko dlá niedžwiedži. Nájčžęsčiej
třáfiáją tu niedžwiedžie ž čyřkow, gdžie się žle nimi občhodžili.
Dlátego, že niedžwiedžie są přžyžwyčžájone do ludži, nie mogą bežposřednio třáfič do přžyřody. Z tego powodu třáfiáją do sčhřoniská
by tám ponownie po pářu látáčh obudžič swe džikie instynkty
i přžyžwyčžáič się do žyčiá w džikiej přžyřodžie.
Pod konieč násžej wyčiečžki žwiedžilismy mužeum Iváná Olbřáčhtá, ktořy áž
ták polubił to miejsče, že wřáčáł tu přžež kilká lát. Olbřáčht řožsłáwił Kołočžáwę powiesčią „Mikołá Šžuháj, žbojnik”, ktořy nie był žmysloną postáčią, lečž
řožbojnikiem, ktořy přžeřodžił się u Olbřáčhtá řomántyčžnego žákářpáčkiego
boháteřá. Posžlismy więč ná stářy čmentářž, by tám obejřžeč gřob Mikoły
Šžuhájá.
Osátni džien násžej wypřáwy był ponownie tuřystyčžny. Ráno jesžčže žwiedžilismy málenkie mužeum řosyjskiej i čžeskiej sžkoły i poječhálismy ná wypřáwę
přžež siodło Wołowieč do powiátowego miástá Mižgiřijá. Ponownie žáčhwyčálismy się přžepięknymi widokámi niekončžąčyčh się goř i dolin přžeplátányčh řžekámi. Ščhodžąč do Mižgiřiji žegnálismy wiosenny křájobřáž
ukřáinskičh Kářpát.
Džięki tej čžteřodniowej wyčiečžče ponownie uswiádomiłám sobie, ják silná,
ále žářážem křučhá jest přžyřodá wokoł nás á čžłowiek jest tylko jej čžęsčią.
- Halina Hekera

Cesta farních dětí za šedesát dní
Možná jste nekdy četli dobřodřužny řomán fřánčoužskeho spisovátele Julesá Veřná „Cesta kolem světa
za osmdesát dní“, v nemž jste se mohli dočíst o ángličkem gentlemánovi Foggovi, kteřy vyhřál svou sážku
á podnikl čestu kolem svetá žá osmdesát dní. Použil k tomu vsečhny dostupne dopřávní přostředky: vláky,
pářníky, povožy, jáčhty, nákládní lode, sáne i slony. Tímto putováním žískál mnoho žkuseností á násel ženu
sveho sřdče. I my vás čhčeme v následujíčíčh řádčíčh požvát ná šedesátidenní cestu, kdy deti ž náseho sbořu
podnikály třádiční i netřádiční áktivity. Při jedne ž ničh dokonče použily živy dopřávní přostředek: kone.
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1.

Putování žáčálo 14. dubna v Květnou neděli, kdy sestiče detí
(čtyři ž řády konfiřmándu) vystoupilá s velikonoční hřou
„Čestá do Emáuž“. Přemieře předčháželo 9 hodin náčviku, při kteřem si deti
předávály sve heřečke žkusenosti á vžájemne se víče
požnály. Jejičh vystoupení
vsečhny sbořovníky příjemne náládilo do Velkeho
velikonočního tydne.

2.

Již žá tři tydny od teto ákče se 5. května konala zkouška konfirmandů. Deset detí česke á polske nářodnosti se popřve solove předstávilo bludovičkym sbořovníkum, á to řovnou při žkousení. Jen si vžpomente, milí sbořovníči, ná svou žkousku, kdy jste se veřejne přežentováli. Jeste dnes si možná pámátujete
temátičke okřuhy á počity, jáke jste při žkousení žážíváli. Přižnejme si, že i v nás bylá „málá dusičká“,
i když žřovná bylá řeč o velkem řefořmátořovi Mářtinu
Lutheřovi, jáko tomu bylo v mem přípáde. Pástoř Vládisláv
Volny se v letosním řoče inspiřovál jmeny násičh konfiřmándu, á ták jsme se mohli víče dožvedet o bibličkyčh postáváčh
s temito jmeny: Lukás, Tádeás, Ján+Ján, Ráčhel, Anná, Amálie,
Melánie, Justyná+Justyná. Vsičhni konfiřmánde byli vybořne
připřáveni, á přoto byli žá sve žnálosti odmeneni vřelym potleskem. V žáveřu jsme si vyslečhli jejičh společnou písen,
ve kteře poukážáli ná vyžnámne hodnoty životá: vířu, lásku,
učtu á nádeji.

3.

V násem putování se nyní ohledneme žá 8. květnem - Dnem vítězství, kdy jsme se vydáli s 15 detmi
á 5-člennym dopřovodem dospelyčh do jíždářny Mučhoviče
ná Ostřáviči. Přepřávováli jsme se třemi dopřávními přostředky: áuty, vlákem á áutobusem. Po překonání 4 km česty
pesky ž vlákoveho nádřáží jsme dosli k jíždářne, kde už ná
nás čekáli hučulstí kone
Přinč, Vildá, Jásmín, Uplnek,
Juřásek á Tony. Májitelká
jíždářny Šářká Zielinská nás
vřele přijálá á s jejím tymem
jsme se ná hučulskyčh hřbetečh vydáli do okolní přířody. Nelže slovy popsát onen
vžřusujíčí žážitek ž jíždy ná
hučulskyčh koníčh. To musíte sámi žážít, á přoto vsem
vřele dopořučujeme návstívit jíždářnu v Mučhovičíčh.
Zpáteční 4 km čestá mnohe
učástníky vyletu dost vyčeřpálá, počhválá vsák pátří nejmládsím detem – Adámkovi Štánkovi á Klářče Třeičhelove,
kteří si mohli s čistym svedomím žážpívát o tom,
že v nohách už mají tisíc mil…
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4.

Dálsí žástávkou ná násí česte je slavnost Konfirmace, kteřá se konálá 26. května. Deset konfiřmándu
veřejne potvřdilo žávážek, jenž kdysi při jejičh křtu slíbili řodiče, stáli se přávoplátnymi členy sbořu
á slíbili veřnost čířkvi. Vičekuřátořká sbořu Jářmilá Piečhová konfiřmándy v násem sbořu sřdečne
přivítálá á žástup dořostenču je vtipnymi slovy požvál do svyčh řád. Konfiřmándum á jejičh řodičum
přejeme, áby se bludovičky fářní sboř přo ne stál místem, kám se budou vždy řádi vřáčet.

5.

Šedesátidenní čestá třádičními i netřádičními áktivitámi
žážnámenálá svuj vřčhol v Neděli rodiny 2. června 2019,
kdy jsme v násem sbořu slávili Den detí. V řodine, ále i ve
sbořove řodine jsou deti velkym požehnáním. V řámči nedelní bohoslužby jsme od násičh detí vyslečhli nekolik hudebníčh vystoupení á mužeme přávem potvřdit, že v násem sbořu máme velmi pilne á nádáne deti, kteře křásne hřájí ná nástřoje, žpívájí nebo řečitují. Tuto skutečnost mužeme sledovát v přubehu čeleho řoku, kdy vystupují v řámči bohoslužeb
se svym přogřámem. Po skončení přogřámu v kostele
následoválo tymove soutežení. Temátem bylá podobenství, á ták se deti ná stánovistíčh stály milosřdnym Šámářitánem á osetřovály žřánene, podobály se
dvemá stávitelum á stávely kuřiožní stávby, jáko řožseváč sážely kvetiny á řyly pole, vžily se do řole mářnotřátneho syná á težče přáčovály – křmily á nápájely
„kone“, hážely míčem ná číl á hledály ná poli
i v kostele poklád. Deti vsečhny ukoly ždářne splnily,
poklád násly, á přoto se řády občeřstvily i se svymi
řodiči vybořnym gulásem á pečenymi vyřobky,
kteře připřávily očhotne máminky á pání kostelniče.
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Cesta farních dětí za šedesát dní se čhylí ke svemu konči. Nekončí vsák áktivity, kteře přo deti připřávujeme
v dálsíčh dnečh. Nenečhte si ujít dětský farní tábor, kteřy se letos se koná ná čháte Hřádek, á to ve dnečh
4. – 9. sřpná 2019. Ná tuto ákči již třádične návážuje Rozloučení s prázdninami, jež připádne ná koneč
přáždnin. Školní řok 2018/2019 byl boháty ná nejřužnejsí ákče přo deti v násem sbořu. Dekujeme vsem
přáčovničím nedelní skoly, kteře se áktivne podílely ná její vyuče (Renáte Enenkelove, Teřeže Jáčmeníkove,
Šlávomíře Klimsžove, Ewe Ričhteř á Pávlíne Volne). Rovnež dekujeme členkám dořostu, jež očhotne žástoupily
náse vedoučí á jsou potenčionálními nástupči násičh sbořovyčh přáčovníku s detmi (Emílii Klimsžove á Káteřine Kubičžkove). V neposlední řáde dekujeme řodičum á dálsím řodinnym příslusníkum, kteří deti přivádeli do
náseho bludovičkeho kostelá á podpořováli sbořovou činnost.
Chválu vzdejme Hospodinu, protože je dobrý,
jeho milosrdenství je věčné.
Přejeme vsem hojnost Boží přížne á požehnání v čáse přáždnin 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 otážkou sá počás poslednyčh 19 řokov
střetávám veľmi částo. Obvykle sá usmejem,
přetože vysvetlenie, áko som sá tu očitlá, je pře
mnohyčh překvápive. Šo svojim mánželom som
sá totiž žožnámilá v UŠA. Moje kořene su vsák
ná Šlovensku á stále si udřžiávám kontákt
s řodinou, žnámymi á řádá sá tám vřáčiám i ná
náse káždořočne dovolenky. Leto bež Tátieř si
len ťážko vieme předstáviť á som veľmi řádá,
že mojá řodiná žískálá k tomuto kusku svetá
ták vřučny vžťáh. Milujeme tuřistiku, žbieřánie
hříbov, požořovánie žmien počásiá, užásne
buřky, příjemny dážď, ktořy vystřiedá hřejive
slnko. Káždořočne třávime tieto čhvíle v málej
čhátke ukřytej v lese v Jákubovánočh, ktoře su
ná Liptove á odtiáľ podnikáme vylety do okoliá. Dievčátá řády čhodiá i do Břátislávy, kde som přežilá svoje
detstvo á možem im ták ukážáť křásy 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?
Násá kátedřá v nedávnej dobe přeslá veľkou žmenou á ž Čentřá jážykovej přípřávy sá třánsfořmoválá ná
Kátedřu ángličkeho jážyká s didáktikou. Náplnou násej přáče je vždelávánie budučičh učiteľov ángličkeho
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jážyká ná 1. stupni ZŠ á teřáž sá nám podářilo žískáť
ákředitáčiu i ná 2. stupen žákládnyčh skol. Poskytujeme tiež kuřžy nemečkeho, spánielskeho á fřánčužskeho
jážyká pře vsetkyčh studentov Pedágogičkej fákulty,
ořgánižujeme konfeřenčie á metodičke semináře pře
učiteľov ž přáxe. Okřem toho máme veľmi veľá žáhřáničnyčh studentov ž řožnyčh končín svetá (Špánielsko,
Pořtugálsko, Belgičko, Švájčiářsko, Tuřečko, Kořeá,
Litvá...átď.), ktoří su spestřením á obohátením násej
vyučby. Dálsou veľmi řádostnou sučásťou mojej přáče
je vyučbá ná Univeřžite třetieho veku, kde poskytujeme
kuřžy ángličkeho á nemečkeho jážyká pře seniořov.
V mojej vyskumnej činnosti sá venujem učiteľom ná 1. stupni žákládnyčh skol, ktoří sá řožhodli vyučováť
nejážykove předmety přostředníčtvom ángličtiny.
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 netusím. Občás si siáhnem ná dno síl,
ále přáčá s deťmi v žboře je pře mná potesením
á spievánie v Láudáte je áktivitou, ktořá mi dodává
eneřgiu, á žářoven upokojenie v řusnom živote.
To, že som sučásťou tímu nedeľnej skoly, je náviážáním ná moju činnosť v Břátisláve, kde som kedysi este
áko vysokoskoláčká pomáhálá při žákládání žbořu
EČAV v mestskej části Dubřávká á nájviáč som sá ángážoválá v přáči s deťmi. Po příčhode do Bludovíč som sá
po uřčitej dobe spolu s Pávlou Volnou, Jánkou
Kubičžkovou á Hálinou Hekeřovou žápojilá do spolupřáče v období, keď sme boli domá s málymi deťmi,
čhodieváli ná střetnutiá s máminkámi. Rádá ná toto příjemne á kľudne obdobie spomínám.
4. Jak trávíte volný čas, čemu se věnujete a na co se v nejbližší době těšíte?
V nájbližsej dobe sá sámožřejme tesím ná přáždniny.
A ž toho přámení i třávenie voľneho čásu. Toho máme
áko vysokoskolskí pedágogoviá nájviáč v lete,
čo je veľká vyhodá pře nás i náse dievčátá. Vždy sá snážíme užiť si ná přáždniny máximum á přeto hneď ná
žáčiátku přáždnin vyřážíme do Tátieř á potom do
Čhořvátská. Počás skolskeho řoká moč voľneho čásu
nemám. Ale pokiáľ si čás nájdem, veľmi řádá háčkujem
á pletiem. Mám řádá řučne přádenu vlnu, přířodne
máteřiály. Mojou žáľubou vždy bolo i vářenie
á pečenie, obžvlásť řádá pečiem čhlieb. Tesí má,
že dčeřky toto nádsenie ždieľáju so mnou.
Dekuji žá řožhovoř.
- Pavlína Volná
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Odwiedziny
W čžeřwču b. ř., kilká dni po połkulátyčh
uřodžináčh páni Olgi Kotulowej, odwiedžiłá Jubilátkę delegáčjá násžego žbořu:
pástoř ž máłžonką, kuřátoř ž máłžonką,
páni Dágmář Heřoutová ořáž
pán Ján Mičhálik.
Gosčie žłožyli žyčženiá, do ktořyčh
dołąčžyli řowniež słowá podžiękowániá
žá długoletnią ofiářną słužbę w násžym
žbořže. Wytwořžyłá się řodžinná
átmosfeřá, wypełnioná řožmowámi,
wspomnieniámi, modlitwą.
Jubilátče žyčžymy wytřwáłosči, spokoju
i pogody dučhá. Wsžystkiego,
čo nájlepsže i nájpiękniejsže.
Zdřowiá i wsželkiego sžčžęsčiá.
- Vladislav Volný, pastor

Presbyterstvo v novém kabátě

Jubileusz prezbitera Artura Grudzińskiego

50

V nedeli 3. břežná 2019 bylo v řámči Šbořoveho
shřomáždení žvoleno ná dálsí období čtyř let nove
přesbyteřstvo ve složení: Bystřon Lučyná, Gletová
Šilvie, Gřudžinski Ařtuř, Hlubinová Adelá, Lovičh
Román, Olsáková Miřoslává, Piečhová Jářmilá,
Přžečžková Anná, Rájdus Lubos, Rájdus Ondřej,
Rotteř Ivo, Šiudá Dávid, Volny Dominik, Volny Rudolf,
Zídek Břetisláv.
Ná svem přvním žásedání 17. břežná 2019 přesbyteři
že sveho křuhu žvolili kuřátořá Rudolfá Volneho,
vičekuřátořku Jářmilu Piečhovou, dále žápisovátele
á delegáty ná Šynod.

V nedeli 16. čeřvná 2019 v řámči bohoslužby složili
nove žvolení přesbyteři slib. Čelemu přesbyteřstvu
přejeme hodne sil, moudřosti á Božího vedení.
- Rudolf Volný

Bludovický informátor

• 8 •

Informator Błędowicki

Vzpomínka na naše pastory
V letosním řoče si připomínáme dve vyřočí násičh pástořu:
125 let od smrti pastora Bernarda Folwarczného a 120 let od narození
pastora Rudolfa Goszyka. Obá pástoři jsou pohřbeni v jednom hřobe ná
stářem hřbitove v Bludovičíčh.
Bernard Folwarczny
Pástořem sbořu byl v letečh 1848 áž do dne sve smřti 28. 1. 1894.
Počhážel ž Bludovič, á než se stál pástořem, přáčovál jáko přofesoř
Gymnážiá v Tesíne. Roku 1848 nástoupil do bludovičkeho, veliče řožlehleho sbořu, čítájíčího okolo 6 000 veříčíčh. Šlávnostní instáláče ná
pástořá se konálá 18. 6. 1848.
V tomto řoče řovnež nádeslo „jářo lidu“, po žřusení řoboty nástálá
čelková náboženská svobodá. V řoče 1849 vydál čísář Fřántisek I.
Konstituční pátent gářántujíčí náboženskou svobodu, ná jehož žákláde mohli evángelíči vystávet veže á žávesit
žvony. 16. 7. 1850 byl i v Bludovičíčh položen žákládní kámen pod stávbu veže. V řoče 1952 bylá stávbá dokončená á doslo k žávesení žvonu, přiveženyčh ž Bíle. Šlávnostní posvečení veže, žvonu á hodin se uskutečnilo
ná sv. Bářtolomeje 24. 8. 1852. V te dobe bylá řovnež žvolená přvní fářní řádá (přesbyteřstvo).
Břžy po dokončení veže bylá v letečh 1853 – 1854 postávená nová fářá (jedná se o součásnou část fářy,
kde je sál á klubovná) á pote nová skolá (dnes budová nápřoti kostelá, kde bydlí pástoř), tá bylá posvečená
24. 8. 1856. Vsečhny tyto investiče (vež, fářá, skolá) stály sboř víče než 20 000 řynskyčh.
Činnost pástořá Beřnářdá Folwářčžneho bylá přo sboř velkym požehnáním. Zvál veříčí k násloučhání Božího
slová, ná jehož žákláde tvořil pohřební obřády (kážání, písne, modlitby). Křty se konály vetsinou v nedeli,
nikoliv v přubehu tydne ve večeřníčh hodináčh po žápádu slunče, ják tomu bylo dříve žvykem. Rovnež vžřostl
počet učástníku při vysluhování Večeře Páne (řočne kolem 10 000). V te dobe byl vybudován hřbitov
v Zivotičíčh á káple v Šenove. Rovnež vžnikálá řužná evángeličká sdřužení, ořgánižoválá se mládež, káždy se
toužil áktivne žápojit do životá sveho sbořu. Evángelíči si žáčáli uvedomovát svou identitu.
Šmřt pástořá Beřnářdá Folwářčžneho (28. 1. 1894) náplnilá sřdče vsečh sbořovníku hlubokym žálem.
Jeho pohřeb se stál mánifestáčí vdečnosti evángeličkeho lidu.
Rudolf Goszyk (1899 – 1978)
Pástoř Rudolf Gosžyk přáčovál v Bludovičkem sbořu v letečh 1928 – 1940 á 1945 – 1960. V unořu řoku 1928
nástoupil do Bludovič jáko kándidát teologie á kátečhetá. Ořdinován ná kneže á žářoven instálován ná vikáře
byl v nedeli 14. 5. 1931 seniořem Mičhejdou, konseniořem Tepeřem á pástořem Třombikem.
21. 6. 1936 byl žvolen jáko dřuhy pástoř sbořu á 6. 1. 1937 slávnostne instálován seniořem Mičhejdou.
Přvním pástořem byl v te dobe Kářel Tepeř.
Když v řoče 1939 vypuklá dřuhá svetová válká, museli evángeličtí pástoři opustit sve uřády
á vystehovát se ž fář, množí byli žátčeni nebo posláni do končentřáčníčh tábořu. Bludovičtí pástoři žustáli
v uřádu áž do 31. 10. 1940, kdy i oni museli opustit svou přáči á vystehovát se. Pástoř Tepeř přáčovál behem
války v uhelne společnosti v Tesíne á pástoř Gosžyk v křejčovske fiřme Gunká v Bludovičíčh.
V Bludovičíčh pusobil v te dobe nemečky fářář Guttenbeřgeř.
Pástoř Gosžyk se do bludovičkeho sbořu vřátil hned po skončení války, á to v kvetnu 1945. Špolu s ním
v poválečnem období přáčováli v Bludovičíčh pástoři Budinsky á Uničky, v řoče 1948 se ná požiči přvního
pástořá vřáčí pástoř Tepeř á pástoř Uničky odčháží do Komořní Lhotky. 1. 11. 1955 odčháží pástoř Tepeř
do dučhodu á přvním pástořem se stává Rudolf Gosžyk, v tomto uřádu žustává do sveho dučhodu v řoče 1960.
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Duležite události ž doby, kdy v Bludovičíčh přáčovál pástoř Rudolf Gosžyk:
1.

28. 8. 1932 se konálá velká slávnost u příležitosti 150 let existenče sbořu. Šeslo se tolik lidí, že se nevesli
do kostelá, přoto přobíhály součásne dvoje bohoslužby, jedny v kostele, kde kážál pástoř Mámičá,
á dřuhe ná kostelním nádvoří s kážáním pástořá Kubáčžky.

2.

V řoče 1935 musel byt žákoupen novy velky žvon, přotože puvodní vlivem silnyčh mřážu přáskl.

3.

V řoče 1937 byl postáven kostelík v Šučhe á o řok poždeji kostelík ve Štonáve.

4.

V řoče 1939 byly ve fiřme Riegeř Křnov žákoupeny vářhány, kteře nám slouží dodnes.

5.

Uspesne se vyvíjelá činnost Švážu evángeličke mládeže á Šdřužení evángeličkyčh sesteř.

6.

V letečh 1949 – 1950 se od náseho sbořu oddelily obče Šučhá, Štonává á Teřličko, kde vžnikly
sámostátne sbořy. Tím se počet bludovičkyčh sbořovníku snížil o 6 500, ve sbořu žustálo 3 500 veříčíčh.

7.

V řoče 1949 bylá žápočátá vystávbá mestá Hávířová, čímž se návždy žmenilá obeč Bludoviče
i bludovičky sboř.
- Rudolf Volný

Zbór Błędowicki żegnał Pastora Kazimierza Suchanka
Dniá 18. 6. žmářł sp Ks. Kážimieřž Šučhánek,
přžežywsžy 91 lát. Pástoř K. Šučhánek přáčowáł
w žbořže Błędowičkim w látáčh 1977-1979
i 1999-2009. Z wielką mądřosčią i čieřpliwosčią
słužył jáko dusžpásteřž, dyřygent čhořu,
wspołpřáčownik Infořmátořu Błędowičkiego.
Pástoř Šučhánek sžybko žáskářbił sobie miłosč
i sžáčunek násžyčh žbořownikow swoją otwářtosčią, dobřočią i wřážliwosčią ná potřžeby
bližničh. Jego kážániá były žáwsže doskonále
přžygotowáne, bářdžo dužo žřobił sžčžegolnie
dlá čhořžystow ořáž učžestnikow godžin biblijnyčh.
Pogřžeb dřogiego Zgásłego odbył się w sřodę
26. čžeřwčá ž kosčiołá Błędowičkiego. Kážánie
wygłosił bp. senioř Ks. V. Volny, žábřžmiáły
piesni w wykonániu połąčžonyčh čhořow
ž Błędowič, Čieřličká i Šučhej. Delegáčjá přežbiteřstwá miejsčowego žbořu žłožyłá kwiáty
u třumny Zmářłego jáko wyřáž seřdečžniej
i głębokiej wdžiečžnosči 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
Švátodusní svátky, třetí nejvyžnámnejsí svátky v řoče,
se letos konály 9. čeřvná 2019. V tečhto slávnostníčh dnečh si
vsičhni křesťáne připomínájí nářoženiny čířkve. Šlávilo se ve
vsečh sbořečh, v Bludovičíčh dokonče ná dvou bohoslužbáčh,
přvní se konály v Bludovičíčh, dřuhe ná Šumbářku s kážáním
pástořá Ondřeje Přokopá á vystoupením pevečkeho sbořu
Láudáte.
Odpolední žáhřádní slávnost žpestřilá svym končeřtem kápelá Šánsoniká, kteřá vžniklá stejne jáko bludovičke Láudáte,
á to před 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 tvorbu. 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.“
Písen „Šetkání pod obřážem“ pátří k jejičh nejžnámejsím písním. Pokud jste ji jeste neslyseli, vřele dopořučujeme. Po křásnem umelečkem žážitku nás čekál žážitek přo náse telo – skvelá váječiná á koláče. Dekujeme
přesbyteřum, vybořne sehřánemu váječinovemu tymu á pání kostelniči Miřče žá přípřávu svátodusního
pokřmu. Vsem sbořovníkum á dálsím hostum dekujeme, že přijáli požvání á oslávili s námi nářoženiny čířkve.
- Pavlína Volná
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Křty

70 let

Adam Kyjonka,
Roman Kyjonka a Magda Bártková

Ożana Radoslav, Bludovice
Prymusová Vanda, Životice
Balonová Jana, Datyně

Matěj Přívara,
Lumír Přívara a Kateřina Kaifoszová

65 let
Labudková Urszula, Bludovice

Matyáš Kozel,
Daniel a Simona, roz. Turská

60 let
Pawlas František, Datyně
Havlásková Věra, Mezidolí
Staś Rudolf, Datyně
Danuše Lamaczová, Bludovice
Recmanik Władysław, Těrlicko

Daniel Enenkel,
Martin Enenkel a Gabriela Jablecká
Teresa Labudek,
Tomáš a Halina, roz. Froncová

55 let

Oliver Taussig,
Martin a Romana, roz. Farná

Hrabcová Jana, Havířov Město
Walachová Jana, Bludovice
Kołorzová Anna, Šenov
Danel Roman, Datyně
Hrubá Lenka, Mezidolí

Natalia Godulová,
Vojtěch Godula a Justyna Anna Matula
Julie Březinová,
Tomáš a Jana, roz. Kokotková

50 let
Wierzgoniová Marta, Smilovice
Grudziński Artur, Bludovice

Veronika Bešše,
Andrej a Lenka, roz. Kubiczková
Tereza Ožanová,
Karel Ožana a Barbora Horáková

Svatby
Cenigovi Martin a Klára, roz. Majerová

Jubilanté

Mlynarcsikovi Štefan a Adéla, roz. Blažejová

85 let

Tarabovi Martin a Karolina, roz. Chmielová

Gwóźdźová Zofia, Životice
Niemczyková Arnošta, Bludovice

Pohřby

80 let

Vanda Gwóźdźová, roz. Paszová,
94 let, Havířov

Foldyna Jaroslav, Bludovice

75 let

Eryk Folwarczny,
88 let, Bludovice

Bilan Osvald, Horní Bludovice
Kotulová Olga, Datyně

Kazimierz Suchanek,
91 let, Bludovice
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