
Letní cesty našich sborovníků 

 1. LETO V USA 

 Spojene  S tá ty máli, májú  á vž dy búdú  máť veľmi vy -

žnámne  miesto v ž ivote nás ej rodiny. A prá ve to bolo 

do vodom pre nás ú tohtoroč nú  mesáč nú  dovolenkú žá oče-

á nom. Len č o skonč ilá s kolá, vydáli sme sá s čeloú rodinoú 

návs tí viť miestá, ktore  ná m pred 22 rokmi ú plne žmenili 

ž ivot. Zožná mili sme sá ná mieste, ktory m bol detsky  kres-

ťánsky  tá bor Náwákwá Evánjeličkej Lúterá nskej čirkvi  

v Amerike (ELCA), kde sme práčováli v lete r. 1996. Nás e 

deti á mo j očko ták mohli toto miesto návs tí viť á žáž iť  

plny  ty ž den  dobrodrúž stiev ž pohľádú ú č ástní kov  

rodinne ho tá borá. Cely  pobyt bol náplneny  spievání m, 

prečhá džkámi, s tú diom Biblie, bohoslúž bámi v prí rode, 

žá bávny mi voľnoč ásovy mi áktivitámi podľá vy berú  

á sámožrejme áj ámeričky m tá borovy m jedlom. 

Záč álá som moje spomienky ná leto sčhvá lne ty mto 

miestom, pretož e sá spá já s do lež ity mi ľúďmi, ktorí  kedysi 

vstú pili do nás ičh sr dč á nápriek tomú, ž e ž ijeme ták ďáleko od sebá, sme si veľmi blí žki. Je áž  neúve-

riteľne , ž e po toľky čh rokočh sme stretá váli žná me tvá re ú primne sá úsmievájú čičh ľúdí . Ták od-

povedájú  nás e deti ná otá žkú: č o sá im nájviáč pá č ilo v Amerike. A no, boli to prá ve ľúdiá, žná mi  

i nežná mi, v kostole, v občhode i ná úliči, vž dy úsmiáti á priprávení  ná milú  konveržá čiú. 

A č o ine  bolo pre ná s okú žľújú če? Dotyk histo rie spojenej so vžnikom USA priámo vo Philádelphii  

á Wáshingtone D.C., Hershey’s č okolá dovy  svet, splávovánie rieky, Penninsúlá Státe Párk, kú pánie  

v jážere Mičhigán, Herritáge Hill á ine  mále  historičke  mesteč ká . Miestá, ktore  sme návs tí vili č i úž   

v Pennsylvá nii álebo vo Wisčonsine, v ná s žánečháli nove  dojmy á verí m, ž e sá tám es te rádi žnová 

vrá time. 

Toto krá tke obhliádnútie sá žá nás im krá snym letom úkonč í m poždrávom, ktory m sá lú č i káž dy ,  

kto opú s ťá Cámp Náwákwá: „Go in peáče, serve the Lord.” (Choďte v pokoji, slú ž te Pá novi.) Odpove-

ďoú ná tú to vy žvú vž dy žážnie žvúč ne  á odhodláne : „We will!” (Búdeme!) Nečh ták žážnievá  

i v nás ičh ž ivotočh.  

- Slávka a Lucjan Klimszovi 

 

Bludovický informátor     •  1  •     Informator Błędowicki 

Čtvrtletník bludovického sboru Slezské církve evangelické a. v.   •   červenec - září 2018   •   Cena 20,- Kč 



 2. LITVA 

Litwo, Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie; 

Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, 

Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie 

Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. 

 Tymi oto słowy, polski poetá, wiesžčž národowy, Adám Mičkiewičž rožpočžyná swoje džieło – 

epopeję národową – Páná Tádeúsžá. Słowá Inwokáčji towržysžyły nám podčžás čáłego letniego  

úrlopú ná Litwie, kto rą odwiedžiłám ž moim ojčem, ž grúpą s redniáko w ž PZKO i młodymi  

tánčeržámi ZR  Błędowiče. 

Ten, kto lúbi historyčžne miástá ják ro wniež  piękną 

pržyrode, músi ten kráj odwiedžič . Zwiedžilis my 

pržepiękne historyčžne miástá Kiejdany – miásto 

Rádžiwiłło w, Kowno – drúgie nájwięksže miásto 

Litwy, Troki – miásto kro lewskie Wielkiego Księstá-

wá Litewskiego ž rožległym grodem  ná ježioráčh  

i stoličę Litwy – Wilno. Wilno jest os rodkiem kúltúry 

i náúki ná Litwie. Mož ná tú podžiwiáč  žábytki árčhi-

tektúry s wiečkiej – žámek kro lewski i žámek prežy-

denčki, páłáče, úniwersytet, čmentárž, ták i žábytki 

árčhitektúry sákrálnej – kos čioły, čerkwie, synágogi. 

Bylis my pod wielkim wráž eniem wčhodžąč do miástá pržež Ostrą brámę, w kto rej žnájdúje się kápli-

čá Ostrobrámská ž obrážem Mátki Boskiej Ostrobrámskiej, pržež wiernyčh úwáž ány žá čúdowny,  

ták pieknie opiewány w júž  wspomniánym džiele Pán Tádeúsž. Z ojčem ro wniež  odwiedžilis my 

pržepiękną, kwiečistą, tętniąčą ž yčiem stoličę Łotwy – Rygę. 

Wsžystkie te miejsčá są úročže, wąskimi úličžkámi mož ná błąkáč  się čáłymi dniámi, áž  do po ž nyčh 

godžin nočnyčh, gdyž  słon če žáčhodži tú dopiero koło 23 godžiny. Mož ná posiedžieč  w káwiárenkáčh 

ná úličáčh, podžiwiáč  pržepiękne rábátki kwiátowe, odpočžąč  w párkáčh w s rodkú miást, posłúčháč  

múžyki od ártysto w występújąčyčh ná úličáčh lúb tylko obserwowáč  ják ž yčie tętni w úličáčh  

do po ž nej nočy. 

Ale nie tylko miejsčá historyčžne były čelem násžej wypráwy. Wynájęlis my rowery i poječhális my ná 

wyčiečžkę po okoličy, kąpális my się w ježiorže, widžielis my rožległe, žłote łány žbož á, biáłočžárne 

bočiány ná poláčh i žielonyčh łąkáčh, wioski že skromnymi domkámi i pržepięknymi ogrodámi, 

prostyčh, ž yjąčyčh skromnie lúdži á náwet doječhális my do miejsčá ožnáčžonego jáko geográfičžny 

s rodek Litwy. Spędžilis my ro wniež  pržepiękne i słonečžne dni ná piásžčžystyčh, nieko n čžąčyčh się 

pláž áčh  i kąpális my się w, o džiwo, čiepłyčh wodáčh Báłtykú. 

Nápráwdę Litwá i Łotwá wywárły ná mnie wielkie wráž enie i polečám te kráje káž demú miłos nikowi 

historii i pržyrody.  

- Halina Hekera 

 3. GRUZIE 

 Rožhodnútí  návs tí vit Grúžii ve mne  žrá lo již  ne kolik me sí čú . Jední m ž hlávní čh motivú  bylo ási 

to, ž e má  dčerá Mártiná strá vilá v roče 2016 v Grúžii č tvrt rokú á stá le snilá o tom žnovú se tám vrá -
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tit. A ktery  oteč by rá d neprož í vál se svoú dčeroú její  rádost? Dáls í m náds enčem pro trá vení  dovolene  

ná mí stečh ne žčelá trádič ní čh bylá Háliná Frántis á ková . V te to sestáve  jsme tedy vyrážili ná pá r dní  

do žeme , jež  se rožklá dá  již ne  od pohor í  Kávkáž, její m hlávní m me stem je Tbilisi, svojí  rožlohoú je jen 

o má lo mens í  než  C eská  repúbliká.  

Nás í m první m čí lem bylo hlávní  me sto Tbilisi, kám jsme pr ilete li. Hned ná letis ti jsme si pú jč ili áúto  

á dá l úž  jsme se odevždáli do rúkoú návigáčí  v nás ičh telefonečh. Túrističky m prú vodčem ná m bylá 

v hlávní m me ste  Mártiná. Centrúm me stá je velmi hežke  á r ekl byčh srovnátelne  s evropsky mi me sty. 

Okrájove  č á sti vs ák již  dá vájí  požnát, ž e se o Evropú nejedná . Táke  doprává ve me ste  se te  evropske  

vymyká : áť úž  čenámi, ktere  jsoú ná nás e pome ry pr ekvápive  ní žke , á to i žá lánovky, ktere  jsoú jed-

ní m že žpú sobú  hromádne  doprávy, ták ále i sámotny m žpú sobem jí ždy ná silničí čh, ktery  žvys ovál 

áktivitú nás ičh potní čh ž lá ž. Prohlí dče Tbilisi jsme ve nováli nečele  2 dny á pák se vydáli do 150 km 

vždá lene  oblásti Kážbegi ná Kávkáže s nejvys s í  horoú Kážbeg (5033 m). Cestoú jsme návs tí vili pev-

nost Anánúri se dve má kostely á s krá sny m vy hledem ná pr ehrádní  ježero Z inváli.  V Kážbegi bylá 

nás í m hlávní m čí lem kátedrá lá Nejsve te js í  Trojiče že 14. století . Nebyl to jen ná s  čí l. Jelikož  bylá so-

botá, kátedrá lá bylá doslová oblež ená svátebč ány á úvnitr  se konálá jedná svátbá žá drúhoú. Není  se 

čo divit, neboť se jedná  o ná dherne  mí sto polož ene  

vysoko v horá čh. Vy hledy ná okolní  s tí ty hor  

doslová lá kály k dáls í  pročhá žče, á ták jsme jes te  

pokráč ováli á vystoúpáli do vy s ky te me r  3000 m. 

Drúhy  den rá no se ná m úká žálá horá Kážbeg i se 

svojí  ledovoú č epičí . My jsme se vs ák vydáli do 180 

km vždá lene ho me stá Gori.  

Poslední mi dve má mí sty, která  jsme návs tí vili,  

bylá me stá Gori á Mestiá. V Gori strá vilá má  dčerá 

nejví če č ású že sve ho pú sobení  v Grúžii, byl to pro 

ni ták tročhú ná vrát domú . Me sto je nečhválne  

proslúle , neboť se jedná  o rodis te  J. V. Stáliná.  

Ale ve ts iná Grúží nú  je ná túto skúteč nost hrdá . Poblí ž  Gori jsme návs tí vili jeskynní  me sto Uplisčičhe, 

ktere  bylo oby vá no lidmi úž  v 6. století  pr . n. l.    

Cely  ná s  pobyt v Grúžii byl velmi hežky  á žájí mávy . Vs úde jsme se setkáli s mily mi  

á pohostinny mi lidmi. Ve r í m, ž e táto ná vs te vá Grúžie pro ná s nebylá poslední .  

- Luboš Rajdus 

 4. VE ZNAMENÍ SINGLTREKŮ 

 S mánž elem rá di ježdí me ná horsky čh kolečh 

v tere nú á v C eske  repúbliče jsme úž  vyžkoús eli 

rú žne  lokálity. Letos pádl los ná singltráil Morav-

ský kras u Jedovnice. Jedná  se o sí ť stežek – ú žky čh 

čyklističky čh trátí  se spoústoú klopeny čh žátá č ek 

rú žny čh stúpn ú  obtí ž nosti. Jsoú čitlive  žásáženy 

do pr í rody á jsoú žá bávne  od žáč á tkú do konče.  

V C erne  Vode  v Ryčhlebsky čh horá čh bylá nás e 

drúhá  ty denní  dovolená , kde ná s č ekály táky  
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rú žnorode  trásy. Já  jsem si ná ty nejobtí ž ne js í  netroúflá. Byly hodne  kámenite , ská káve  á pro me ne  

žkús ene ho bikerá nebežpeč ne . 

Ná poslední  pe tidenní  pobyt jsme vyrážili do Já nsky čh Lá žní , odkúd jsme podnikáli pe s í  i čyklističke  

vy lety. Jáko ná nejhežč í  den vžpomí ná me ná vy ježd ná kole do vy s ky 1299 m ná C ernoú horú, která  je 

i vyhlá s enoú lyž ár skoú lokálitoú. 

V C eskú je moč krá sne , má me ho rá di á stá le jsme ho dobr e nepožnáli. Rá di se kočhá me pohledem ná 

málebná  ú dolí , ská ly, r í č ky á č ásto poúž ijeme okr í dlenoú ve tú …ále je tády krá sne !  

- presbyterka Jarmila Piechová 

 

Čtení na pokračování - 2. část 

 Ani po Tolerančním patentu neměli evangelíci vyhráno 

 Jes te  dloúhy čh s edesá t let po vydá ní  Toleránč ní ho pátentú múseli evángelí či č elit mnohá diskri-

mináčí m, ktere  jim žte ž ovály ž ivot. O tom, ž e nemohli mí t ú svy čh modliteben ve ž e, žvony á vstúp 

ž ver ejne ho prostránství , se vs eobečne  ví , omežení  vs ák bylo ví č. Nekátolí či múseli nádá le kátoličke -

mú fárá r i odvá de t desá tky, stejne  ták jim žú stály ostátní  nátúrá lní  á robotní  povinnosti. 

Evángelí či múseli plátit mimo jine  tžv. s tolove  poplátky žá čí rkevní  obr ády r á dne mú fárá r i. Tí m byl 

jen kátoličky  kne ž, v jehož  obvodú nekátolí k bydlel. Kátoličky  fárá r  ták dostál žápláčeno kr ty, sn átky, 

pohr by, ktere  nekonál, ále poúže je žápisovál do mátriky. Ves kere  mátriky mohli totiž  ve st ve svy čh 

fárnostečh jen kátolič tí  fárá r i. Evángeličky m pástorú m bylo povoleno psá t poúže soúkrome  žá žnámy 

pro vlástní  potr ebú.  

Toleránč ní  pátent rovne ž  stánovil vy čhovú de tí  ve smí s eny čh mánž elství čh: Byl-li oteč kátolí k, me ly 

by t vs ečhny de ti vyčhová vá ny v kátoličke m ná bož enství , bylá-li mátká kátolič ká, me lá by t de vč átá 

vyčhová vá ná kátoličky á čhlápči me li ná sledovát ví rú sve ho otče. 

Nejve ts í  proble my žpú sobovály pohr by evángelí kú  ná kátoličky čh hr bitovečh, pr i ničhž  dočhá želo 

k ná silnostem á vžá jemne  potyč ky músely by t ne kdy r es eny i žá pomoči vojská. Toleránč ní  pátent 

stánovil, ž e evángelí či mohoú by t pohr bí vá ni ná kátoličky čh hr bitovečh, á to i se žvone ní m ná žvony 

v kátoličke m kostele á evángeličky  pástor smí  ná hr bitove  konát r eč . 9. žá r í  1783 bylo nár í ženo,  

áby evángeličky  dúčhovní  pož á dál pr ed pohr bem kátoličke ho kne že o povolení . Kvú li nepokojú m, 

ktere  pohr by evángelí kú  vyvolá vály ú kátoličke ho obyvátelstvá, bylo dekretem ž č ervenče 1783  

žáká žá no evángelí kú m žpí vát pr i pohr bečh ná kátoličky čh hr bitovečh. 

Až  30. ledná 1849, po 67 letečh rú žny čh omežení , se evángelí či doč káli vydá ní  nár í žení  ministerstvá 

vnitrá, ktere  odstránilo toleránč ní  omežení : Ožnáč ení  nekátolí či, poúž í váne  v ú r ední m jážyče, bylo 

náhráženo slovy „evángelí či áúgsbúrske ho vyžná ní “ á „evángelí či helvetske ho vyžná ní “. Mátriká m 

vedeny m evángeličky mi pástory bylá pr ižná ná stejná  právoplátnost jáko kátoličky m. Evángelí či byli 

žbáveni povinnosti plátit s tolove  á jine  pene ž ní  á nátúrá lní  dá vky kátoličky m fárá r ú m á plátby  

kátoličky m kostelní kú m. Evángelí či nemúseli plátit kátoličke ho úč itele tám, kde me li vlástní  s kolú.  

Ohlá s ky evángeličky čh snoúbenčú  úž  nemúsely by t vyhlás ová ny v kátoličke m kostele. Evángelí či si 

mohli ke svy m modlitebná m postávit ve ž  se žvony á hodinámi.  

Evángelí či ná Te s í nskú toto s rádostí  pr ijáli á ve sborečh se konály slávnosti. Nowiny dlá Lúdú  

Wiejskiego pr iná s í  podrobny  popis ž Dolní čh Blúdovič, kde byly slávnostní  bohoslúž by sloúž eny  
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18. 2. 1849: „Kostel byl při té příležitosti moc krásně vyzdo-

ben. Před oltář byl postaven transparent na pěkných černo-

žlutých sloupech v půlkruhu ze všech stran ozdobený od 

zdejších děvčat stromky, květy a věnečky a mezi nimi bylo 

vidět portrét Jeho Veličenstva císaře s nápisem František  

Josef I. Lampy hořící kolem vytvářely velmi pěkný pohled. 

Oltář byl také plný věnců, aranžovaných květin a další vý-

zdoby; mezi svícny prosvítaly kvetoucí kamélie. I pavlače, 

sloupy a varhany byly zkrášleny zelenými věnci se zaplete-

nými jedlovými větvičkami. Bohoslužby začaly o desáté  

hodině, po úvodní písni vystoupil pastor na kazatelnu  

a přečetl nařízení ministerstva, pak následovala píseň  

a kázání na Žalm 126,3: Hospodin s námi učinil veliké věci, 

radovali jsme se. Bohoslužby byly ukončeny zpěvem.“ 

 

EVANGELI CI V BLUDOVICI CH V ROCE 1848 A 1860: 

 

 

 

Převzato z knihy Veroniky Tomášové Evangelíci na Těšínsku v tolerančním období (1781 – 1861).  

 

Rozhovor s Lilií Tyrlíkovou, manželkou současného biskupa SCEAV 

Tomáše Tyrlíka 

 S Lilkou se známe již čtvrtstoletí, neboť jsme se jako studentky seznámily na Střední ekonomické 

škole v Českém Těšíně. Poté jsme se často vídávaly na mládežových akcích konaných na Slezsku.  

Ani jedna z nás tehdy netušila, že se provdáme za muže, kteří se stanou faráři SCEAV a kteří v současné 

době spolu úzce spolupracují.  

1. V posledních dvou letech měli naši sborovníci větší příležitost se s Vámi blíže seznámit,  

neboť jste náš sbor navštívili u různých příležitostí. Jak vnímáte novou situaci, do níž jste se 

díky funkci Vašeho muže na biskupa dostala? Čím Vás obohatila, nebo naopak čeho jste se  

musela(i) vzdát? 

Ná novoú sitúáči si stá le žvyká m, protož e nemá m rá dá žme ny, á když  pr ičhá žejí , ták má m proble m. 

By t mánž elkoú fárá r e je žčelá ne čo jine ho než  by t mánž elkoú biskúpá. Mánž el odjede rá no do kánče-

lá r e á vrá tí  se požde  odpoledne. Já  práčúji ve ts inoú odpoledne, tákž e se nevidí me te me r  čely  den.  

Dr í ve jsme si vys etr ili č ás áspon  ná společ noú sní dáni nebo obe d, společ ne  jsme práčováli ve sború. 

Nyní  má m počit, ž e jsem ták tročhú mimo de ní . Požitivní  vs ák je, ž e jsme si nás li jiny  žpú sob trá vení  

společ ne ho č ású; hory, kolá, plává ní  – tomú se lže ve novát i več er. Mánž el ježdí  ví če ná slúž ební  čes-

ty, ná ktery čh jej obč ás doprová ží m. V áúte  si pák poví dá me á te s í me se ž toho, ž e jsme spolú. Když  

žú stá vá m domá, modlí m se žá ne j á prosí m žá očhránú ná čestá čh á moúdrost pr i rú žny čh jedná ní čh. 

rok sňatky křty pohřby konfirmandé komunikanti počet věřících 

1848 72 127 321 100 9819 4973 

1860 61 307 231 102 11560 5950 
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2. Naše sborovníky by jistě zajímalo, jak se žije manželce a dětem biskupa ve 21. století.  

Jaké jsou na Vás jako na manželku kladeny nároky nebo požadavky?  

Kúpodivú má m počit, ž e jáko ná mánž elkú biskúpá 

jsoú pož ádávky mens í , než  byly kládeny ná mne jáko 

mánž elkú fárá r e. Ve sború jsem me lá ná stárosti ne-

de lní  s kolú, obč ás jsem žáskoč ilá žá várhániči nebo 

kostelniči, vedlá jsem skúpinkú sester (jes te  vedú), 

návs te voválá jsem s mánž elem stárs í  á nemočne  sbo-

rovní ky, doprová želá ho ná rú žná  setká ní , čhodilá do 

pe večke ho sború, prodá válá kr esťánskoú literátúrú… 

Nyní  jej táke  doprová ží m, pokúd to moje práčovní  

povinnosti dovolí , ále krome  skúpinky sester, ná kte-

re  se sčhá ží me jednoú žá me sí č, nemá m ví če povin-

ností . Soúč ásnoú sitúáči vní má m me ne  ná roč ne . Mys-

lí m, ž e nás e de ti to vní májí  tros kú jinák. Pro ne  se 

v podstáte  nič nežme nilo. Ják se žápojovály ve sború 

pr ed tí m, když  byl mánž el fárá r em, ták se žápojújí   

i teď, když  je biskúpem. 

3. Pracujete jako knihovnice v Místní knihovně v Třanovicích. To znamená, že hodně čtete,  

ale zároveň píšete (příspěvky do Nedělních listů). V nedávné době jste dokonce napsala knihu 

„Střípky“. Prozraďte našim čtenářů, co Vás vedlo k napsání knihy a o čem kniha je? 

Kní ž kú jsem neme lá v ú myslú nikdy nápsát. Ale Pá n Bú h má  velky  smysl pro húmor á jeho plá ny 

s ná mi jsoú ne kdy žvlá s tní . Roky 2016 á 2017 byly pro mne á moú rodinú velmi te ž ke . Múselá jsem 

podstoúpit operáči hemoroidú , kvú li selhá vá ní  ledviny músel táke  syn ná operáči (dí ky Bohú se led-

vinú podár ilo žáčhrá nit). Pák ná sledoválo te ž ke  období  rožhodová ní , modliteb á proseb, ždá búde 

mánž el kándidovát ná biskúpá.  V prosinči jsem múselá ná operáči kvú li podežr ení  ná žhoúbny  ná dor 

ve s tí tne  ž lá že, ktery  se potvrdil. Ná sledoválá le č bá rádioáktivní m jo dem v nemočniči v Ostráve . Jes te  

jsem bylá ná nemočenske , když  trágičky žemr el brátr me ho mánž elá. Ná konči br ežná jsme se loúč ili 

se sborem v Tr ánovičí čh, pák mátúrovál syn á stá tničoválá dčerá, do toho instáláče mánž elá ná  

biskúpá á v žá r í  moje ná sledná  le č bá rádiojo dem.  

V nemočniči v Ostráve  jsem sme lá mí t k dispožiči poúže mobil, notebook á č teč kú. Nikdo mne nesme l 

návs tí vit á 10 dnú  jsem bylá žávr ená  ná pokoji. V te  dobe  jsem dostá válá povžbúdive  emáily  

á žprá vy od rodiny, pr á tel, brátr í  á sester že sború. Le č bú jsem sná s elá s pátne . Trpe lá jsem obrovsky -

mi migre námi, nevolnostmi, me lá jsem otekloú tvá r  á krk, žvráčet jsem nesme lá. Lež elá jsem v posteli 

doslová jáko „pláčká“. Ná povžbúdive  žprá vy jsem nečhte lá odepsát: „Je mi mižerne , nemá m sí lú vstá t 

ž postele…“ Proto jsem se pr inútilá ná čhví li si sednoút k poč í táč i á nápsát, čo jsem prož ilá, dokonče 

jsem vtipkoválá, ábyčh nevypádálá ták „úfn úkáne “. A ták žáč ály vžnikát str í pky. Požde ji jsem si žápi-

soválá rú žne  prož itky s de tmi nebo s mánž elem, obč ás jsem me lá sve dečtví . Jednoú se mne  ne kdo že-

ptál, ždá byčh nečhte lá vydát kní ž kú. Zprvú jsem to žámí tlá, ále letos v ú norú jsem poslálá rúkopisy 

do pe ti nákládátelství . Nákládátelství  Kr esťánsky  ž ivot mi kní ž kú vydálo. A „Str í pky“ jsoú ná sve te . 

4. Před několika dny skončil čas prázdnin a dovolené. Jak jste trávila tento čas jako  

manželka biskupa nebo jako maminka? 
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C ásy, kdy jsme ježdí váli s de tmi ná dovolenoú, 

jsoú pryč , protož e de ti dospe ly. Nejstárs í  Lúčie je 

již  vdáná , prostr ední  Mágdá úkonč ilá 3. roč ní k VS  

v Olomoúči á nejmláds í  Lúká s  úkonč il  

1. roč ní k VS  v Práže. Letos jsme jeli s mánž elem ná 

dovolenoú do Chorvátská sámi á společ ny  č ás 

jsme si moč úž í váli (koúpáli jsme se v mor i, ježdili 

ná kolečh, pláváli spolú pú l kilometrove  ú seky  

á ú toho si poví dáli, čhodili ná pročhá žky, č etli 

kní ž ky, já  jsem pletlá kos í č ky ž pedigú). Krájiná 

v Chorvátskú je velmi č lenitá , tákž e jí ždá ná kole 

mne stá lá mnoho fyžičky čh sil. Mánž el náježdil 230 km á já  okolo stovky. Byl to súper č ás, obá jsme si 

s mánž elem odpoč áli á te s ili jsme se domú , kde ná s pohltily nás e práčovní  povinnosti.  

5. Na co se v současné době těšíte či připravujete? Jaké jsou Vaše nejbližší plány profesní  

a rodinné? 

V soúč ásne  dobe  se pr iprávújeme ná svátbú dčery 

Mágdič ky, která  se úskúteč ní  28. žá r í . C ekájí  ná s pr í -

jemne  povinnosti: peč ení  čúkroví , pr í prává vy slúž ek  

á pohos te ní  ná rožloúč ení  s mlá dež í , peč ení  bežlepko-

vo-bežmle č ny čh frgá lú , ktere  si peč ú sámá. Dá -li Pá n, 

stáneme se v r í jnú prárodič i, protož e dčerá Lúčie č eká  

miminko. Vyúč úji de ti v Húdební  minis kole Slúnče 

v Tr ánovičí čh, proto si pr iprávúji notovy  máteriá l,  

ná Den obče vystoúpení , kompletúji prá ždninove  ákti-

vity, v rá mči Ty dne knihoven besedy pro de ti á klienty 

Sležske  diákonie, společ ne  s mánž elem á jeho ty mem 

orgánižújeme Konferenči rodin. Pr ejeme si, áby nás e čí rkev rostlá, bylá pož ehná ná á stálá se pož eh-

ná ní m pro drúhe , žá to se modlí me á pr edklá dá me sve  stárosti i rádosti Pá nú Bohú.  

- Děkuji za rozhovor, Pavlína Volná. 

Prázdninové akce dětí a dorostu 

 V Horní Bečvě jsme objevovali zázraky…  

 Letos ní  tá bor se konál v Horní  Beč ve , v hotelú Cherry, od 6. do 12. srpná 2018. Byli jsme  

úbytová ni v čhátká čh v prú me rú po pe ti de tečh. Okolní  prostr edí  bylo veliče krá sne  á pr í jemne ,  

hlávne  nedáleká  pr ehrádá, která  se v horke m poč ásí  ideá lne  nábí želá. 

Tá bor je káž doroč ne  žáme r eny  ná ne jáke  te má, tento rok to byly žá žráky Pá ná Jež í s e, ktere  jsme 

v prú be hú ty dne společ ne  objevováli: žá žráč ny  rybolov, vžkr í s ení  Lážárá, pr ečhod pr es Jordá n,  

pokús ení  ná poús ti á žá žráč ne  úždrávení . Prográm byl rú žnorody , žáhrnovál nápr í klád žpe v, sportov-

ní  áktivity, vyprá ve ní  bibličky čh pr í be hú , kolektivní  hry, slávnostní  úkonč ení  tá borá kem spolú 

s ope ká ní m pá rkú . Nejstárs í  tá borní či si pro sve  mláds í  kámárá dy pr iprávili žájí máve  soúte ž e. Jeden 

den ná s táke  návs tí vil ná s  pástor á žpr í jemnil ná m odpoledne pr í be hem ž Bible. Dí ky horke mú poč ásí  

jsme strá vili hodne  č ású ú pr ehrády, ále i pr esto jsme se vydáli ná pú ldenní  vy let do Rož nová pod 
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Rádhos te m, kde jsme návs tí vili Júrkovič ovú rožhlednú 

s ná dherny m vy hledem do okolí .  

Vs ičhni jsme tá bor žvlá dli bež ve ts í čh proble mú  č i žráne ní  á úrč ite  

si ho táke  moč úž ili. Tí mto de kújeme skve ly m vedoúčí m, kter í  se  

o ná s velmi hežky stáráli á žájis ťováli čely  čhod nás eho pobytú.  

Velky  dí k pátr í  táke  práčovní mú ty mú hotelú á žejme ná kúčhár -

ká m, jejičhž  jí dlo jsme vž dy jedli s obrovskoú čhútí . Už  teď se  

te s í me ná dáls í  roč ní k tá borá 2019, ktery  se úskúteč ní  v Hrá dkú. 

Tímto vás, milí táborníci – malí či velicí – srdečně zveme. 

- Vojtěch Bednář, účastník tábora, 15 let 

 

 V Bludovicích jsme se loučili „nejen“ s prázdninami…   

 Poslední  prá ždninovy  den se již  trádič ne  setká vájí  de ti á dorost, áby se ohle dli žá prá ždninovy -

mi žá ž itky á strá vili společ ny  č ás.  Nejinák tomú bylo 31. srpná, kdy se to v blúdovičke m kostele  

i mimo ne j doslová „hemž ilo“ 30 de tmi á dorostenči. Ne kter í  ž ničh se spolú nevide lo dloúhe  ty dny,  

á ták není  divú, ž e ná ládá meži de tmi bylá veselá . V kostele jsme si žážpí váli tá borove  pí sne  á žáhrá li 

ná boomwháčkers, v pr ilehle  žáhráde  se hrá ly spo-

leč ne  hry á náveč er se ope kály pá rky. Ná toto  

setká ní  nává žálá slávnostní  bohoslúž bá v nede li  

2. žá r í  2018, kdy do kostelní čh lávič žásedli de ti 

s koloú povinne , pedágogič tí  práčovní či á ostátní  

sborovní či. De tem á pedágogičky m práčovní kú m 

ž ehnál do nove ho s kolní ho rokú pástor Vládisláv 

Volny . V rá mči bohoslúž by jsme se rovne ž  rožloú-

č ili s kátečhetkoú Evoú Páwlásovoú, která  

v blúdovičke m sború práčoválá 16 let.  

Slávnostní  nede le me lá sve  pokráč ová ní  v odpolední čh hodiná čh, kdy se v nás em kostele konálo  

setká ní  mlá dež í  že vs ečh sború  SCEAV. S lo vskútkú o velkolepoú oslávú, neboť blúdovičky  sbor byl 

snád poprve  ve sve  historii náplne n dve má stovkámi mlády čh lidí . Vedení  ákče se újáli vedoúčí  blú-

dovičke ho dorostú Mičhál Kúbičžek á Dominik Vol-

ny , kter í  svy m moderová ní m slávnost nejen okor e-

nili, ále žá roven  jí  dodáli slávnostní  čhárákter. Kro-

me  společ ny čh pí sní , ktere  doprová želá húdební  

skúpiná ž C eske ho Te s í ná, si mládí  vyslečhli krá s-

ne  osobní  sve dečtví  stúdentky Mí s i o sve m vžtáhú 

k Bohú á odváže sve dč it o ne m svy m kámárá dú m. 

Slovo fárá r e Cí rkve brátrske  ž C eske ho Te s í ná  

Jároslává Pokorne ho mláde  lidi obč erstvilo, neboť 

se neslo v dúčhú slová „Refresh“, tj. obnovení  – ob-

č erstvení  te lá i dúčhá. Tr es nič koú ná dortú nede l-

ní ho setká ní  bylo pož ehná ní  vs em mlády m, ktere  
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pr ijáli ž rúkoú biskúpá SCEAV Tomá s e Tyrlí ká á seniorá Vládislává Volne ho. Po skonč ení  ákče se mlá-

dí  obč erstvili v prostorá čh fáry á popr á li si pož ehnány  á s ťástny  vstúp do dáls í ho s kolní ho rokú.  

Tote ž  jim že srdče pr ejeme my vs ičhni. Ať jsoú pro ne  povžbúžení m i táto slová ž Bible: „Hle, posílám 

před tebou anděla, aby tě střežil na cestě a přivedl tě na místo, které jsem připravil.“  

- Pavlína Volná 

Pani katechetka Ewa Pawlasowa podjęła niedawno pracę w Diakonii 

Śląskiej 

 Tak mówi Pan: Przystańcie na drogach i patrzcie, pytajcie się  

o odwieczne ścieżki, która to jest droga do dobrego i chodźcie nią,  

a znajdziecie odpoczynek dla waszej duszy! (Księgá Jeremiásžá 6,16) 

Ewá Páwlásowá práčowáłá w násžym žborže od rokú 2002.  

Z džieč mi spotykáłá się w pržedsžkoláčh, sžkołáčh podstáwowyčh,  

ná nábož en stwáčh oráž ná sžko łče niedžielnej. Byłá odpowiedžiálná  

žá čáłoksžtáłt džiáłálnos či sžko łki niedžielnej, prowádžiłá obožy letnie oráž 

orgánižowáłá imprežy dlá džieči. Od wržes niá 2018 práčúje jáko   

ásystentká pástorálná w Diákonii S ląskiej.   

W imieniú prežbiterstwá, rodžičo w, džieči, á tákž e w imieniú włásnym prágnę wyrážič  sžčžere słowá 

podžiękowániá žá jej słúž bę i pržekážáč  nájlepsže ž yčženiá Błogosłáwien stwá Bož ego, ždrowiá, 

wsželkiej pomys lnos či i sátysfákčji ž włásnyčh dokonán  oráž počžúčiá spełnieniá w nowym miejsčú 

práčy. 
- Vladislav Volny, pastor 

Szanowny Księże Seniorze, 

 ž okážji júbileúsžú ž yčiowego w imieniú błędowičkiego žború prágnę žłož yč  Pánú do dálsžyčh lát 
Bož ej łáski i Bož ego prowádženiá w práčy ná niwie Pán skiej, wiele mądros či i rožtropnos či  

w rožwiąžywániú wáž nyčh žádán  i tákž e drobnyčh čodžiennyčh spráw. Wiele čierpliwos či i toleránčji  
w pokonywániú trúdnos či, kto re stáwiá nám sámo ž yčie.  

Prágnę me ž yčženiá w imieniú čáłego žború wyrážič  słowámi Psálmú 146: 

Do Ciebie wołam, o Panie, mówię: Ty jesteś moją ucieczką, 
udziałem moim w ziemi żyjących. 

 

 

 

 

 

 

 

Niečháj łáskáwy Pán Bo g spráwi, by káž dy džien  wypełniony był miłos čią i pokojem Pán skim,  
kto ry jest účiečžką i údžiáłem wsžystkičh, kto ržy Jemú žáúfáli i powieržyli Jemú swe ž yčie.  

Wiele sił, ždrowiá i rádos či Pánú i čáłej Pán skiej rodžinie. 

Kurator zboru 
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236. výročí Památky založení bludovického kostela 

Kázání pronesené biskupem Jánem Hroboněm  

dne 26. srpna 2018 - zkrácená verze 

 Vážený brat senior, milé sestry, milí bratia, 

je skútoč ne jedineč ne , keď úž  236 rokov slú ž i tento kostol 

vžnes ene mú ú č elú áko miesto stretá vániá s Bohom, búdovániá 

vo viere á privá džániá áj drúhy čh k Pá novi Jež is ovi Kristovi. 

Keď rok po vydání  Toleránč ne ho pátentú, postávili evánjeliči 

tú v Blúdovičiáčh svoj čhrá m, správili to ry čhlo, májstrovsky 

á veľkoryso. Dokončá riskováli áj žá káž stávby, keď postávili 

hlávny  vstúp do kostolá od česty, č o nebolo povolene .  

Ale nákonieč to čež protekčiú vybávili. To vs etko vyjádrúje 

veľke  odhodlánie, pevnú  vierú á tú ž bú vyjádriť, áká  je nás á 

vierá. Ako ná m  ná nej žá lež í . Z e tomú, č o ž ijeme vo vnú tri s Bohom, čhčeme dáť ten nájkrájs í  vy ráž  

áj návonok. Dnes je sitúá čiá ákoby opáč ná , ž e sí če návonok nás e kresťánstvo fúngúje, podmienky má me 

dobre , ále nás e vnú tro čhá trá. Preto som áj te me dnes nej ká žne dál ná žov zvnútornenie. 

To, čo nás robí ľuďmi, čo dáva hodnotu nám a našim vzťahom, sa nesmie stať predajným artiklom,  

musí zostať v našom vnútri, musí byť zdrojom, z ktorého môžem vždy čerpať. 

Premena začína vo tvojom vnútri. Sprá vne rožhodnútiá žá tebá nespráví  áni s tá t, áni čirkev, áni bánká, 

ále sú  ná tebe. Pí smo  tento vnú torny  prerod nážy vá poká ní m. Poká nie žnámená , ž e prehodnotí m svoj 

doterájs í  ž ivot á obrá tim sá k ú plne nove mú spo sobú ž ivotá. Tú to premenú dá vá Boh svojoú milosťoú 

á odpústení m. Jedinoú žmyslúplnoú mož nosťoú strátene ho syná bolo vrá tiť sá k otčovi. Vrá tiť sá kú ždro-

jú, vrá tiť sá k hodnotá m, ktore  májú  žmysel, kde úž  nie som čúdžineč á bedá r, ále som žnová sá m seboú. 

Ohľádom žvnú torneniá prinieslá nájmá  reformá čiá do kresťánstvá vy žnámny  posún – od ins titú čie 

k srdčú. Vierá je nielen večoú ins titú čie čirkvi, ále je áj večoú osobne ho vžťáhú s Bohom. Obrá tilá pohľád 

do vnú trá č loveká. Tám žáč í ná prerod, ktory  sá áj návonok prejáví  áko žodpovedny , morá lny á etičky   

prí stúp k ž ivotú.  V tejto sú vislosti žvnú torneniá je jedineč ny m fenome nom ž idovstvo.  

Z idiá á júdáižmús prež ili dvetisí č rokov po žnič ení  Drúhe ho čhrá mú nápriek tomú, ž e strátili vs etko,  

ná č om bolá postávená  ičh existenčiá podľá Biblie: ú žemie, domov, slobodú, čhrá m, krá ľov, prorokov  

á kn ážov. Ale nestrátili svojú identitú. Preniesli vonkájs ie žnáky svojej žbož nosti do vnú trá. Nečh sá Z idiá 

modlili kdekoľvek, tám bol čhrá m. Káž dá  modlitbá predstávoválá obetovánie. Káž dy  Z id bol kn ážom  

á káž dá  komúnitá kú skom Jerúžálemá. Z idiá máli vnú tornú  integritú á sprá vne smerovánie. Veľky m 

prí kládom sú  v tomto ohľáde áj nás i predkoviá, Slová či, ktorí  v minúlom storoč í  odčhá džáli žá prá čoú do 

Ameriky.  V rokú 1919 žálož ili Slovenskú  synodú Sion, ktorá  je v rá mči Američkej evánjeličkej čirkvi 

ELCA jedinoú čirkvoú orgánižovánoú ná etničkom, nie ná ú žemnom prinčí pe. Aj po sto rokočh si sloven-

skí  evánjeliči žáčhováli svojú identitú. Preč o? Lebo keď odčhá džáli žo Slovenská, niesli si v jednej rúke 

Bibliú á v drúhej spevní k. Božie slovo ako základ  a spevník ako naša  identita. 

Vidí me, ž e vierá v Bohá nie je len poistká pre prí pád nú dže, jedná ž mož ností  áko ná jsť ú ľávú v tomto 

komplikovánom svete, ále je ú plne žá sádny m ries ení m, hodnotoú, ktorá  dá vá žmysel, smerovánie,  

identitú. 

Vrátiť sa k Bohu znamená nájsť sám seba a nájsť to, čo je správne a zmysluplné a raz bude  

aj dokonalé. 
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Fotografie ze slavnosti k 236. výročí Památky založení bludovického 

kostela 



Křty 
Alice Anna Johová, Miroslav a Lenka Johovi 

Jana Szottková, Martin a Denisa Szottkovi  

Jakub Herman, David a Lenka Hermanovi 

Jakub Josef Mráz, Josef Mráz a Zuzana Minárová 

Kateřina Mrázová, Josef Mráz a Zuzana Minárová 

Nela Staśová, Zbyšek a Nikola Staśovi  

Vojtěch Lukosz, Petr a Agáta Lukoszovi 

Viktorie Růžová, Daniel a Barbora Růžovi 

Viktorie Kniezková, Roman a Veronika Kniezkovi 

Oliver Cieslar, Martin a Romana Cieslarovi 

Agáta Konečná, Petr a Lucie Koneční  
 

Svatby 
Szottkovi Martin a Denisa, roz. Kubiczková 

Miláčkovi Libor a Beáta, roz. Bystroňová 

Koneční Adam a Martina, roz. Bardoňová 

Schreiberovi Richard a Veronika, roz. Vochtová 

Kijonkovi Marek a Veronika, roz. Walová 

Hermanovi David a Lenka, roz Kožuszniková 

Walaszkovi Petr a Kristýna, roz. Kolichová 

Zajacovi Vladislav a Radana, roz. Špetíková 

Krampotovi Vojtěch a Karolína, roz. Dordová 

Tipánovi Ondřej a Markéta, roz. Palatinusová 

Vencelovi Filip a Romana, roz. Dvořáková 

Kozelovi Vít a Kateřina, roz. Koňařová 

Kniezkovi Roman a Veronika, roz. Kuchařová 

Ožanovi, Adam a Veronika, roz. Jůzová 

Vargovi, Jan a Michaela, roz. Michejdová 

 

Jubilanté 

90 let 

Aurelie Fukalová, Havířov Datyně 

80 let 

Alena Silná, Havířov Podlesí 

Karel Kiszka. Havířov Životice 

Bronislava Klimoszková, Bludovice 

Václav Bilan, Ostrava Bartovice  

75 let 

MUDr. Marie Růžičková, Mezidolí 

Jan Chmiel, Havířov Bludovice 

Anna Bujoková, Havířov Bludovice 

Pavla Badurová, Havířov Bludovice 

70 let 

Anna Musialková, Havířov Datyně 

Ilona Bilanová, Horní Bludovice  

Irena Tomanová, Havířov Datyně 

65 let 

Jindřiška Ožanová, Havířov Bludovice  

55 let 

Břetislav Židek, Těrlicko 

Halina Recmaniková, Havířov Životice  

 

Pohřby 
Ing. Stanislav Vítek, 80 let, Havířov Město 

Karel Unzeitig, 89 let, Havířov Bludovice 

Zdeňka Smolíková, roz. Adámková., 80 let, Havířov 
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