Čtvrtletník bludovického sboru SCEAV — ČERVENEC-ZÁŘÍ 2014 — Cena 20,- Kč

Byl–li měsíc červenec v našem sboru spíše ve znamení poklidu a odpočinku,
měsíc srpen byl doslova nabit nejrůznějšími sborovými akcemi.
Rádi se s Vámi za nimi teď poohlédneme.

Zastavení první - Tábory 2014
Pozorní čtenári bludovičkýčh fárníčh tiskovin
jiste vedí, ze bludovičký sbor jiz letá orgánizuje pro
deti skolou povinne letní táborý. Ten letosní se nove
konál ve dvou turnusečh (dorostový á detský), á to
v málebnem prostredí Roznová pod Rádhostem
v penzionu Vinium. Stársí táborníči – lonstí táboroví
veteráni – společne trávili čás ve dnečh 8. – 10. srpná
pod vedením pástorá Vládislává Volneho á mánzelu
Besseovýčh Andreá á Lenký. Jejičh trídenní pobýt býl zámeren zejmená ná sport – společne výstoupili ná Velký Jávorník (918 m. n. m.), kde se náčhází nejmládsí beskýdská rozhledná, nekolikrát prepláváli 50-metrový rekreáční bázen á lenosili
v roznovskem brouzdálisti, nábeháli stovký metru zá
kulátým predmetem ná místním hristi, pričemz se jej
snázili brávurne vmestnát do roznovskýčh bránek.
Společne večerý trávili ják diskusemi nád temátem
pástorá V. Volneho – „Hrániče v zivote človeká“, ták
teenágerskými rozhovorý, soutezemi á hrámi. Deset
bludovičkýčh dorostenču společne prozilo mnoho nezápomenutelnýčh, usmevnýčh á ádrenálinovýčh čhvílí,
ktere si čhtejí zopákovát uz v následujíčím roče 2015.
Ná dorostový tábor návázovál tábor pro deti, který probehl ve dnečh 11. – 15. 8. Jejičh zázemím se
stál rovnez penzion Vinium, odkud býl krásný výhled ná mesto Roznov á do blízkeho okolí. Letosního táborá se zučástnilo 17 detí, ktere se áktivne zápojoválý do vsečh táborovýčh her, sportovníčh
soutezí á dálsíčh áktivit. Temátem náseho táborá býlý horý v Bibli. S detmi jsme se prostredničtvím
prezentáčí výsplháli ná známe bibličke horý: Sináj, Arárát, Kármel á Golgotu. Ná tábore rovnez nove
probehlý tri workshopý: zdrávotničký, drámátičký á výtvárný. Ve vsečh deti prokázálý svuj tálent
(drámátizáče príbehu o Noemove árse) á tvurčí sčhopnosti (výrobá gumičkovýčh nárámku). K zájímávým táborovým áktivitám pátrilý rovnez bojovký á hledání pokládu. Ten letosní výpátrálá Nátálká
Struminská. K dovednostní áktivite pátrilo minilánove čentrum v blízkem lesíku, ktere si pro deti
priprávil hásič z Albrečhtič - Mártin Čájká. V Roznove jsme návstívili dve zájímává místá: Svíčkárnu á
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Jurkovičovu rozhlednu. Letní tábor v Roznove ukončil 12. ročník bludovičkýčh fárníčh táboru. Zá
detský táborový tým se loučí Ewá Páwlásová, Pávlíná Volná, Zuzáná Bábiánková, Lenká á Andrej
Besse á Dominik Volný.
- Dominik a Pavlína Volní

Zastavení druhé: Bartolomějský trojboj
Bártolomejským oslávám 2014 letos predčházel
končert slovenske vokální hudební skupiný FRAGILE,
konáný v pátek 22. srpná 2014. Tuto početnou skupinu, jejímz umelečkým vedoučím je Bránisláv Kostká,
tvorí osobnosti známe z televizníčh obrázovek
á divádel. Spečifičkou zvlástností skupiný je, ze bez
pouzití hudebníčh nástroju (á čáppellá) interpretuje
ročkove, popove, jázzove á jine hitý svetovýčh umelču,
jákými jsou nápríklád Sting, Stevie Wonder, Noráh
Jones, Billý Joel nebo Tiná Turner. Bránislávu Kostkovi
se jáko prvnímu ná Slovensku podárilo dát dohromádý tákovou á čáppellovou sestávu, jejíz kázde
výstoupení je zčelá originální, neboť vzniká spojením hudbý á improvizováneho humoru. Skupiná
vzniklá v roče 2004 á svuj název si zvolilá podle stejnojmenne písne britskeho zpeváká Stingá. Slovo
frágile se prekládá jáko krehký á zpevák v písní zpívá:
How frágile we áre (Ják jsme krehčí). A tuto krehkost
jsme mý poslučháči mohli obdivovát v mnohá písníčh
skupiný. Členum skupiný Frágile prejeme, ábý stejne
jáko zpevák Sting význáváli: „Hudbá je nejvetsí odmená v násem zivote.“
Tríhláse slávnostní výzvánení á vlájíčí vlájká ná vezi
bludovičkeho kostelá oznámoválý jiz v čásne nedelní
ráno 24. srpná 2014 Bártolomejske slávnosti spojene
s pámátkou výročí postávení náseho kostelá. Letos
jsme slavili 232. výročí.
Presne v 8.30 h vstupovál zá zvuku zvonu á várhánního počhodu do výzdobeneho bludovičkeho kostelá pruvod presbýteru v čele s pástorý. Pozvání ná letosní oslávý prijál pástor Vlástimil Čiesár
s rodinou ze sboru v Gutečh. Níze uvádíme část jeho
kázání. Bohosluzbu nám rovnez zpríjemnilo hudební
výstoupení rodiný Psčolkovýčh z Gutu.
Odpoledne se náse zráký rovnez upínálý k nebi, tentokrát vsák z obáv o počásí, jelikoz se melá konát záhrádní slávnost á venku výdátne prselo. Oslává býlá
záhájená ve fárním sále vernisází výstávý fotográfií
árčhitektoničkýčh ártefáktu pání Grýgárove z Ostrávý.
Pote jsme se premístili do kostelá, kde záznel končert
skupiný BGstýl, který býl príjemným zázitkem pro
vsečhný poslučháče, nejen početne príznivče
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bluegrássove hudbý. Mezitím se ná obloze mráký protrhálý á výsvitlo očekáváne sluníčko, ktere uvítálo vsečhný výčházejíčí z kostelá. Venku to príjemne vonelo od grilu, ná nemz jiz Artur Grudzinski
priprávovál výborne klobáský. Čelý podvečer rýčhle ubehl pri prátelskýčh rozhovorečh. Nekterí prítomní si mohli výčhutnát pohled z veze spojený s prohlídkou zvonu á vezníčh hodin. Čelý slávnostní
den jsme zákončili jiz trádičním strílením z mozdíru.
Rádi bychom tímto poděkovali všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě Bartolomějské slavnosti 2014.

Kázání pronesené pastorem Vlastimilem Ciesarem
u příležitosti Památky založení chrámu
„Błogosławiony jest ten, którego pomocą jest Bóg Jakuba,
którego nadzieja jest w Panu, Bogu jego.”
( Ps 146,5)
Kiedý
się
powie
dziękčzýnienie
(díkuvzdání), jedno z pierwszýčh zkojárzen
będzie
práwdopodobnie
powiązáne
z dozýnkámi, ze swiętem podziękowániá zá
ploný ziemi. I słusznie, zá kilká týgodni i wý ná
tým miejsču przezýječie uročzýste dziękčzýnne
nábozenstwo, jáko Wász wýráz podziękowániá
Pánu Bogu zá námáčálną opiekę, ktorej čo rok
doznájemý. Dozýnki občhodzimý w Kosčiele
počzątkiem pázdziernká, ná gminie jednák moze
juz w týčh dniáčh. U nás w
Gutáčh občhodzimý dozýnki
włásnie dzisiáj.
A jednák dziękčzýnienie moze
záwieráč i inne wýmiárý,
ánizeli týlko te zniwowe.
Jedným z tákičh przýkłádow
jest i nászá dziszejszá lekturá
Słowá Bozego. Rozpočzýná się
oná słowámi: Dziękujemý Bogu záwsze - zá wás
wszýstkičh … Nie týlko swiát pełen dobrýčh
plonow koło nás jest wártý nászej uwági, nászej
wdzięčznosči, ále tákze ludzie koło nás, či
ktorými nás Pán Bog otočzýł.
Znáwčý Bibli mowią, ze 1. List do Tesáloničzán
jest nájstárszą księgą Nowego Testámentu.
Gdýbý księgi w nim býłý uszeregowáne
čhronologičznie, według dátý swego powstániá,

to Nowý Testáment rozpočzýnáł bý się tými
námi dzisiáj záuwázonými wersetámi. Zdániem:
Dziękujemý Bogu záwsze zá wás wszýstkičh …
A więč, mozná powiedzieč, historýčznie Nowý
Testáment rozpočzýná się podziękowániem
Pánu Bogu zá ludzi.
To mogłá bý býč dobrá okázjá i dlá nászej
uročzýstosči, w związku z pámiątką poswięčeniá
kosčiołá. Podziekowáč zá ludzi z nim
związánýčh, týčh ktorzý juz umárli,
ále i týčh jeszčze zýjąčýčh.
Práwdę mowiąč, jestesmý w
tej kwestji wdzięčznosči zá
drugičh
ráčzej
ostrozni.
Boimý
się,
bý
nászá
wdzięčznosč
zábárdzo
niewstąpiłá im ná mýsl, bý
nie stáli się zá honorowi.
Dlátego o wiele čzęsčiej wýpowiádámý
słowá podziękowániá nád trumną čzłowieká,
ánizeli jeszčze zá jego zýčiá.
Nie potráfię dokłádnie posądzič, čzý jest táká
práktýká ráčzej dobrá, čzý bárdziej mniej
szčzęsliwá. Jest tu týlko ten fákt, ze Nowý
Testáment rozpočzýná się podziękowániem zá
ludzi i to zá ludzi, ktorzý jeszčze zýją. Nájstárszý
list, ktorý się nám z piorá ápostołá Páwłá
Bludovický Informátor / Informator Błędowicki

•3

dočhowáł jest dziękčzýnną modlitwą zá jego
wspołčzesnikow.
To bý mogło býč dlá nás inspiráčją. Kiedý o
drugičh ludziáčh mowimý ráčzej w związku ze
skárgámi, oskárzeniámi, plotkámi, učzmý się o
drugičh mýsleč tákze
w związku z
dziękčzýnieniem. Ale čzásem to nie łátwe.
Čzásámi łátwiej nám podziekowáč zá pozbieráne
ploný w stodole, ánizeli zá drugičh ludzi wokoł
nás. Čzásem čzłowiek potráfi lepiej wýčhodzič
ze swoimi zwierzáčzkámi (domáčími mázlíčký),
niz ze swými krewnými w domu. Ale to nič
nowego, nič nienáturálnego – jestesmý týlko
ludzmi, grzesznými ludzmi, ták čzęsto
mýląčými się, i z tego powodu ták čzęsto
niezdolnými do zgodý, do ználezieniá
wspolnej mowý.
I tutáj jest potrzebne powiedzieč, ze
to podziekowánie ápostołá Páwłá
zá ludzi nie jest jákims ogolným
podziękowániem zá ludzki rod,
nie jest to čhwáłá
ludzkiej
zdolnosči, nie jest to hýmn ná
čzesč čzłowiečzenstwá – bo i
Páweł ják i mý, dobrze znáł ludzkie
serče, dobrze wiedziáł, ze słowo
„čzłowiek“ nie brzmi zá honorowo.
A jednák dziękuje zá ludzi – zá wás
wszýstkičh w Tesálonikáčh záwsze dziękujmý
Bogu! Čzým býli či ludzie zýjąčý w połowie
1.wieku ná terenáčh Grečji inni od zwýkłýčh
ludzi, ze býli wárči uwági, podziękowániá? Býli
odmienni tým, čo w ičh zýčiu zmienił Bog w
Čhrýstusie. Zá to Páweł dziękuje Bogu – zá to ják
odwročili się od báłwánow do Bogá, od zýčiá dlá
siebie do zýčiá słuząčego bliznim. Mýslę, ze i
dzisiáj nie musimý się báč podziekowáč zá to
sámo w związku z ludzmi koło nás. Nie musimý
się báč podziękowáč Pánu Bogu zá to, čo čzýni w
ičh zýčiu. Smiáło mozemý dziękowáč zá te
čodzienne
i
niečodzienne
čudá,
ktore
obserwujemý w zýčiu nászýčh krewnýčh,
sąsiádow, bráči, siostr we zborze.
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Dziękujemý Bogu zá wás, májąč w pámięči
dzieło wászej wiárý, i trud miłosči i wýtrwáłosč
nádziei pokłádánej w Pánu nászým, Jezuse
Čhrýstusie.
Juz tutáj ná počzątku literáčkičh kázán
wýmieniá ápostoł Čhrýstusá te trzý wártosči
zýčiá čhrzesčijániná, ktore pozniej stáną się
tákim kręgosłupem jego teologii, jego ewángelii
– miánowičie wiárę, miłosč i nádzieję. Páweł
obserwuje ják włásnie wiárá, miłosč i nádziejá
zmieniáją zýčie jego podopiečznýčh i zá to Bogu
dziękuje.
1. Dziękujemý Bogu zá wás májąč w pámięči
dzieło wászej wiárý.
W nástępnýčh
zdániáčh Páweł blizej okreslá to dzieło
wiárý – Przýjęlisčie Słowo w
wielkim učisnieniu, z rádosčią,
ták iz stálisčie się wzorem dlá
wzýstkičh więrząčýčh…od wás
rozeszło się Słowo Pánskie nie
týlko w Máčedonii i w Ačhái, ále
wiárá wászá rozkrzewiłá się ná
kázdým miejsču.
Włásnie ná tým miejsču powinno
wspomnieč ten klučzowý rok 1782,
to ják z tego miejsčá rozebrzmiáło
się Słowo Boze do szerokiej okoličý –
do okoličznýčh wsi i miást. Náwet
Kárwiná čzý Orłowá nálezáłý pod opiękę
Blędowičkiego zboru. Jezeli mowimý o
wdzięčznosči zá Bozýčh ludzi, włásnie ná tým
miejsču
jest
trzebá
podziękowáč
zá
budowničzýčh tego domu Bozego, zá
fundátorow,
zá
pástorow,
náučzýčieli,
prezbiterow, ále tákze zá týčh prostýčh ludzi
wiárý, ktorzý stáli się tým zýwým dzwonem
rozgłászájąčým ewángelię wsrod čodziennýčh
szárýčh dni.

Páweł tutáj uzýwá tego čiekáwego obrázu
dzwonu, ktorý kiedý jest wprowádzoný w
čzýnnosč, rezonuje, i tým sposobem do
rezonánčji záłąčzá wszýstko koło siebie,
wszýstko zdolne rozbrzmieniá. To przezýli

čhrzesčjiánie w Tesáloniče i w Błędowičáčh. Słowo ewángelii býło tým serčem, ktore rozbrzmiáło
dzwon ičh wiárý i oni nie przestáli dzwonič i swoim dzwiękem, nástępným szerzeniem Słowá
Bozego, rozgłosiłi ewángelię do čáłej okoličý. To býło ná počzątku, kiedý kosčioł nie mogł mieč wieze
áni dzwoný, pozniej się do ičh swiádečtwá dołąčzýłý i dzwoný kosčiołá.
A więč, tákie jest dzieło wiárý – kiedý i nás rozbrzmi Słowo Boze jestesmý zdolni rozbrzmieč
nástępnýčh koło siebie.

Kurátorova plnoletost

Milí přátelé, tak tam je ten chlapík, co u
kostela střílí z moždířů. On teda cihlu do
rukou nevezme, ale odborník je to na
slovo vzatej. Dejte ho blíž k ohni, ať se
ohřeje...

Když se tak nad tím zamýšlím, tak
každej chlap by měl být do čtyřiceti
zdravej, do padesáti bohatej a do
pětapadesáti živej...

Chytrému napověz, hloupého trkni!
Mně stačilo naznačit, že tomu chlapíkovi, co u kostela střílí z moždířů je
letos pětapadesát. To je on, našeho
srdce šampion...

U této příležitosti vyjadřujeme našemu kurátorovi Rudolfu Volnému
vděčnost za jeho neúnavnou píli, pracovitost a obětavost, kterými již
18 let dosvědčuje svou lásku k našemu sboru, chrámu i jeho okolí.
Jménem presbyterstva a členů sboru mu přejeme, ať mu Pán Bůh
dá vše, co bude jeho život nadále činit radostným, smysluplným a
příkladným. Naše přání vystihuje text z Žalmů 145,9: „Hospodin je
ke všem dobrotivý, nade vším, co učinil, se slitovává.“

Bludovický Informátor / Informator Błędowicki

•5

Narodil se nám nový nástroj, aneb varhany jsou zpátky v kostele!
Pote, čo se rodiče dozvedí o tom, ze se jim má národit díte, následuje pomerne dlouhá dobá očekávání – čelýčh devet mesíču. Stejná čásová lhutá uplýnulá rovnez od čhvíle, kdý býlý várháný
z náseho kostelá prevezený do dílný v Brántičíčh (okres Bruntál), ábý proslý generální oprávou á inováčí. Táke mý jsme, podobne jáko nedočkáví rodiče, o rodíčím se nástroji neustále hovorili, premýsleli á tesili se, áz jej (znovu) uvidíme ná svem míste.
Táto čhvíle konečne nástálá! Ve čtvrtek 18. zárí 2014 se várhánári
z firmý VARFI i s rekonstruováným á ve velke míre i renovováným nástrojem vrátili á záčáli jej postupne instálovát ná puvodní místo. Dokonče i oko láiká si ná první pohled povsimne, ze várháný doználý význámnýčh zmen. Zčelá nový je nápr. várhánní stul, pedálý, motor, ventilátor,
ále predevsím elektroniká, pomočí níz je ovládáno nekolik tisíč mágnetu, regulujíčíčh tvorbu zvuku v písťáláčh.
Odborný dozor, prof. Ales Rýbká z Klimkovič, výjádril v rámči kontrolního dne uznání s dosud provedenými práčemi, smíme tedý sdílet nádeji, ze
se stejnou pečlivostí á profesionálitou probehne i poslední etápá práčí.
Ná dofinánčování čeleho dílá sbor pouzil prostredký z restitučí ve výsi
500 000 Kč, ktere obdrzel od ustredí čírkve. Vedení sboru bý si prálo, ábý se týto prostredký dálsími
končertý á kulturními áktivitámi podárilo získát zpet á následne je výuzít do rozvoje dálsíčh oblástí á
áktivit, ktere probíhájí nebo bý mohlý probíhát v evángeličkem sboru v Hávírove Bludovičíčh.
Dekujeme vsem zá dosávádní podporu á prosíme, záčhovejte nám i nádále svou prízen.
- pastor Vladislav Volný

Vrchol sezóny – koncert Hradišťanu s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou
Končertý ná záčhránu várhán v násem kostele
letos uzávre folklorní uskupení Hrádisťán – hudební
teleso s výsokou umelečkou i interpretáční urovní, nezvýkle sirokým zánrovým záberem á netrádičním repertoárem. Koncert se bude konat v neděli 9. listopadu 2014 v 17 h. Vstupenky v ceně 350,- a 300,- Kč
jsou již v prodeji.
Pozornost násičh čtenáru býčhom rádi soustredili ná
bohátý doprovodný prográm, jehoz součástí bude mimo jine výstává kovárskýčh výrobku, prezentáče pánskýčh modníčh doplnku, dámám doporučujeme čínováne á smáltováne sperký, dále pák prodej býlin á produktu zdráve výzivý, ále čhýbet nebudou áni
„nezdráve“ potráviný, jáko nápr. klobáský, opekáne brámburký, zákuský, z nápoju pák trádične kává,
čáj, čepováne pivo á víno.
Tesíme se ná setkání s Vámi s netrádičními hudebními, zrákovými i čhuťovými zázitký.
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Křty

Jubilanté

Alex Filipek, Jan a Gabriela Filipkovi
Anna Maria Mrózková, Zbyšek a Irena Mrózkovi
Elishka Barvík, Michal a Hana Barvíkovi
Radek, Terezie, Mário a Nicolas Horvátovi, Roman a
Júlia Horvátovi
Alice Nenička, Petr Nenička a Magda Jedličková
Justin Mirga, Václav Mirga i Pavlína Ferková
Zuzana Havlásková, Martin a Marcela Havláskovi
Julie Krybusová, Dušan a Markéta Krybusovi
Viola Kmecová, Martin a Markéta Kmecovi
Václav Waidlich, Václav a Jana Waidlichovi
Nikola Pechová, Gustáv Pecha a Nikola Kanalošová
Marie a Alexandr Kiššovi, Marek Kišš a Hedvika
Lavuová

90 let

Svatby
KLESLOVI Michal a Ivana, roz. Harazinová
BRENKUSOVI Martin a Veronika, roz. Stašková
KAZDOVI Jan a Hana, roz. Macková
BOTOŠOVI Michal a Markéta, roz. Michlová
HERMANOVI Tomáš a Pavla, roz. Heczková
ROZBROJ Jan a Marika, roz. Vašíčková
KONEČNÍ Marcel a Zuzana, roz. Ráblová
BOUCHALOVI Adam a Andrea, roz. Smolíková
BRUDEROVI Jan a Kateřina, roz. Šnajbergová
PRYMUSOVI Martin a Adriana, roz. Lopušanová
KORBÁŠOVI Martin a Petra, roz. Ondračková
BUCHOVI Lukáš a Veronika, roz. Žebroková
JAKŠOVI Marek a Markéta, roz. Polášková
HRABCOVI Milan a Jana, roz. Brzezinová
GARDLOVI Ondřej a Alžběta, roz. Kalivodová

Ludwik Tomasz

80 let
Bronislava Rzymanová
Tadeusz Nowak

75 let
Helena Kysalová
Helena Bałonová
Ing. Jiří Cienciała

65 let
Jana Cichá
Zbigniew Kniezek
Ing. Stanislav Musialek

60 let
Ing. Andrzej Wacławik
Ing. Alice Bednárková

55 let
Rudolf Volný

50 let
Ing. Pavlína Ožanová
Czesław Przeczek
Jan Małysz

Pohřby
MUDr. Bohumil Kubíček, 76 let, Havířov – Město
Alois Pawlas, 90 let, Šenov
Vilém Gwóźdź, 84 let, Havířov – Živoříce
Ludmila Tomanová, 94 let, Dolní Datyně
Adolf Walaszek, 90 let, Havířov – Bludovice
Eliška Jiříčková, 92 let, Havířov – Podlesí
Lešek Jaworek, 61 let, Havířov – Město
Ing. Karel Chodura, 78 let, Havířov – Bludovice
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Tys mě dobře utvořil!
Bože, tys mě stvořil.
Děkuji ti, že jsi mě utvořil tak nádherně.
Raduji se ze svého těla,
ze svého ducha, který má stále nové myšlenky,
a ze schopností, které jsi mi daroval.
Stvořil jsi přírodu, jejíž krásu smím obdivovat.
Někdy se vůbec nemůžu nabažit viděním.
Ty jsi stvořitel.
Tvá ruka mě vytvořila, formuje mě den za dnem.
Ty jsi můj Otec, který mě drží.
Vím, že jsi stále se mnou.
I když jsem daleko od tebe,
mohu se znovu k tobě vrátit
a ty mě přijímáš na své milosrdné ruce.
I když jdu někdy oklikami
a falešnými cestami,
podáváš mi vždy svou ruku, abych se v ní mohl skrýt.
Děkuji ti, stvořiteli mého života a otče,
který jsi mě utvořil.
Spolu s Biblí se smím modlit:
„Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně,
úžasná jsou tvoje díla.“
(Žalm 139,14)

Bludovický informátor - Čtvrtletník bludovického sboru Slezské církve evangelické a.v.
Adresa redakce: Selská 12, 736 01 Havířov
Redakce: Mgr. Pavlína Volná
Sazba: Milan Maček

8•

Bludovický Informátor / Informator Błędowicki

