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Letní cesty našich sborovníků
1. LETO V USA

Spojene Státy máli, májú á vždy búdú máť veľmi vyžnámne miesto v živote násej rodiny. A práve to bolo
dovodom pre nású tohtoročnú mesáčnú dovolenkú žá očeánom. Len čo skončilá skolá, vydáli sme sá s čeloú rodinoú
návstíviť miestá, ktore nám pred 22 rokmi úplne žmenili
život. Zožnámili sme sá ná mieste, ktorym bol detsky kresťánsky tábor Náwákwá Evánjeličkej Lúteránskej čirkvi
v Amerike (ELCA), kde sme práčováli v lete r. 1996. Náse
deti á moj očko ták mohli toto miesto návstíviť á žážiť
plny tyžden dobrodrúžstiev ž pohľádú účástníkov
rodinneho táborá. Cely pobyt bol náplneny spieváním,
prečhádžkámi, stúdiom Biblie, bohoslúžbámi v prírode,
žábávnymi voľnočásovymi áktivitámi podľá vyberú
á sámožrejme áj ámeričkym táborovym jedlom.
Záčálá som moje spomienky ná leto sčhválne tymto
miestom, pretože sá spájá s doležitymi ľúďmi, ktorí kedysi
vstúpili do násičh srdč á nápriek tomú, že žijeme ták ďáleko od sebá, sme si veľmi blížki. Je áž neúveriteľne, že po toľkyčh rokočh sme stretáváli žnáme tváre úprimne sá úsmievájúčičh ľúdí. Ták odpovedájú náse deti ná otážkú: čo sá im nájviáč páčilo v Amerike. Ano, boli to práve ľúdiá, žnámi
i nežnámi, v kostole, v občhode i ná úliči, vždy úsmiáti á priprávení ná milú konveržáčiú.
A čo ine bolo pre nás okúžľújúče? Dotyk historie spojenej so vžnikom USA priámo vo Philádelphii
á Wáshingtone D.C., Hershey’s čokoládovy svet, splávovánie rieky, Penninsúlá Státe Párk, kúpánie
v jážere Mičhigán, Herritáge Hill á ine mále historičke mestečká. Miestá, ktore sme návstívili či úž
v Pennsylvánii álebo vo Wisčonsine, v nás žánečháli nove dojmy á verím, že sá tám este rádi žnová
vrátime.
Toto krátke obhliádnútie sá žá násim krásnym letom úkončím poždrávom, ktorym sá lúči káždy,
kto opúsťá Cámp Náwákwá: „Go in peáče, serve the Lord.” (Choďte v pokoji, slúžte Pánovi.) Odpoveďoú ná túto vyžvú vždy žážnie žvúčne á odhodláne: „We will!” (Búdeme!) Nečh ták žážnievá
i v násičh životočh.
- Slávka a Lucjan Klimszovi
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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, ktorą odwiedžiłám ž moim ojčem, ž grúpą sredniákow ž PZKO i młodymi
tánčeržámi ZR Błędowiče.
Ten, kto lúbi historyčžne miástá ják rowniež piękną
pržyrode, músi ten kráj odwiedžič. Zwiedžilismy
pržepiękne historyčžne miástá Kiejdany – miásto
Rádžiwiłłow, Kowno – drúgie nájwięksže miásto
Litwy, Troki – miásto krolewskie Wielkiego Księstáwá Litewskiego ž rožległym grodem ná ježioráčh
i stoličę Litwy – Wilno. Wilno jest osrodkiem kúltúry
i náúki ná Litwie. Možná tú podžiwiáč žábytki árčhitektúry swiečkiej – žámek krolewski i žámek prežydenčki, páłáče, úniwersytet, čmentárž, ták i žábytki
árčhitektúry sákrálnej – kosčioły, čerkwie, synágogi.
Bylismy pod wielkim wráženiem wčhodžąč do miástá pržež Ostrą brámę, w ktorej žnájdúje się kápličá Ostrobrámská ž obrážem Mátki Boskiej Ostrobrámskiej, pržež wiernyčh úwážány žá čúdowny,
ták pieknie opiewány w júž wspomniánym džiele Pán Tádeúsž. Z ojčem rowniež odwiedžilismy
pržepiękną, kwiečistą, tętniąčą žyčiem stoličę Łotwy – Rygę.
Wsžystkie te miejsčá są úročže, wąskimi úličžkámi možná błąkáč się čáłymi dniámi, áž do požnyčh
godžin nočnyčh, gdyž słonče žáčhodži tú dopiero koło 23 godžiny. Možná posiedžieč w káwiárenkáčh
ná úličáčh, podžiwiáč pržepiękne rábátki kwiátowe, odpočžąč w párkáčh w srodkú miást, posłúčháč
múžyki od ártystow występújąčyčh ná úličáčh lúb tylko obserwowáč ják žyčie tętni w úličáčh
do požnej nočy.
Ale nie tylko miejsčá historyčžne były čelem násžej wypráwy. Wynájęlismy rowery i poječhálismy ná
wyčiečžkę po okoličy, kąpálismy się w ježiorže, widžielismy rožległe, žłote łány žbožá, biáłočžárne
bočiány ná poláčh i žielonyčh łąkáčh, wioski že skromnymi domkámi i pržepięknymi ogrodámi,
prostyčh, žyjąčyčh skromnie lúdži á náwet doječhálismy do miejsčá ožnáčžonego jáko geográfičžny
srodek Litwy. Spędžilismy rowniež pržepiękne i słonečžne dni ná piásžčžystyčh, niekončžąčyčh się
plážáčh i kąpálismy się w, o džiwo, čiepłyčh wodáčh Báłtykú.
Nápráwdę Litwá i Łotwá wywárły ná mnie wielkie wráženie i polečám te kráje káždemú miłosnikowi
historii i pržyrody.
- Halina Hekera
3. GRUZIE
Rožhodnútí návstívit Grúžii ve mne žrálo již nekolik mesíčú. Jedním ž hlávníčh motivú bylo ási
to, že má dčerá Mártiná strávilá v roče 2016 v Grúžii čtvrt rokú á stále snilá o tom žnovú se tám vráBludovický informátor
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tit. A ktery oteč by rád neprožívál se svoú dčeroú její rádost? Dálsím nádsenčem pro trávení dovolene
ná místečh ne žčelá trádičníčh bylá Háliná Frántisáková. V teto sestáve jsme tedy vyrážili ná pár dní
do žeme, jež se rožkládá jižne od pohorí Kávkáž, jejím hlávním mestem je Tbilisi, svojí rožlohoú je jen
o málo mensí než Ceská repúbliká.
Násím prvním čílem bylo hlávní mesto Tbilisi, kám jsme prileteli. Hned ná letisti jsme si pújčili áúto
á dál úž jsme se odevždáli do rúkoú návigáčí v násičh telefonečh. Túrističkym prúvodčem nám bylá
v hlávním meste Mártiná. Centrúm mestá je velmi hežke á rekl byčh srovnátelne s evropskymi mesty.
Okrájove části vsák již dávájí požnát, že se o Evropú nejedná. Táke doprává ve meste se te evropske
vymyká: áť úž čenámi, ktere jsoú ná náse pomery prekvápive nížke, á to i žá lánovky, ktere jsoú jedním že žpúsobú hromádne doprávy, ták ále i sámotnym žpúsobem jíždy ná silničíčh, ktery žvysovál
áktivitú násičh potníčh žláž. Prohlídče Tbilisi jsme venováli nečele 2 dny á pák se vydáli do 150 km
vždálene oblásti Kážbegi ná Kávkáže s nejvyssí horoú Kážbeg (5033 m). Cestoú jsme návstívili pevnost Anánúri se dvemá kostely á s krásnym vyhledem ná prehrádní ježero Zinváli. V Kážbegi bylá
násím hlávním čílem kátedrálá Nejsvetejsí Trojiče že 14. století. Nebyl to jen nás číl. Jelikož bylá sobotá, kátedrálá bylá doslová obležená svátebčány á úvnitr se konálá jedná svátbá žá drúhoú. Není se
čo divit, neboť se jedná o nádherne místo položene
vysoko v horáčh. Vyhledy ná okolní stíty hor
doslová lákály k dálsí pročhážče, á ták jsme jeste
pokráčováli á vystoúpáli do vysky temer 3000 m.
Drúhy den ráno se nám úkážálá horá Kážbeg i se
svojí ledovoú čepičí. My jsme se vsák vydáli do 180
km vždáleneho mestá Gori.

Posledními dvemá místy, která jsme návstívili,
bylá mestá Gori á Mestiá. V Gori strávilá má dčerá
nejvíče čású že sveho púsobení v Grúžii, byl to pro
ni ták tročhú návrát domú. Mesto je nečhválne
proslúle, neboť se jedná o rodiste J. V. Stáliná.
Ale vetsiná Grúžínú je ná túto skútečnost hrdá. Poblíž Gori jsme návstívili jeskynní mesto Uplisčičhe,
ktere bylo obyváno lidmi úž v 6. století pr. n. l.
Cely nás pobyt v Grúžii byl velmi hežky á žájímávy. Vsúde jsme se setkáli s milymi
á pohostinnymi lidmi. Verím, že táto návstevá Grúžie pro nás nebylá poslední.
- Luboš Rajdus

4. VE ZNAMENÍ SINGLTREKŮ
S mánželem rádi ježdíme ná horskyčh kolečh
v terenú á v Ceske repúbliče jsme úž vyžkoúseli
rúžne lokálity. Letos pádl los ná singltráil Moravský kras u Jedovnice. Jedná se o síť stežek – úžkyčh
čyklističkyčh trátí se spoústoú klopenyčh žátáček
rúžnyčh stúpnú obtížnosti. Jsoú čitlive žásáženy
do prírody á jsoú žábávne od žáčátkú do konče.
V Cerne Vode v Ryčhlebskyčh horáčh bylá náse
drúhá tydenní dovolená, kde nás čekály táky
Bludovický informátor
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rúžnorode trásy. Já jsem si ná ty nejobtížnejsí netroúflá. Byly hodne kámenite, skákáve á pro mene
žkúseneho bikerá nebežpečne.
Ná poslední petidenní pobyt jsme vyrážili do Jánskyčh Lážní, odkúd jsme podnikáli pesí i čyklističke
vylety. Jáko ná nejhežčí den vžpomínáme ná vyježd ná kole do vysky 1299 m ná Cernoú horú, která je
i vyhlásenoú lyžárskoú lokálitoú.
V Ceskú je moč krásne, máme ho rádi á stále jsme ho dobre nepožnáli. Rádi se kočháme pohledem ná
málebná údolí, skály, ríčky á částo poúžijeme okrídlenoú vetú …ále je tády krásne!
- presbyterka Jarmila Piechová

Čtení na pokračování - 2. část
Ani po Tolerančním patentu neměli evangelíci vyhráno
Jeste dloúhyčh sedesát let po vydání Toleránčního pátentú múseli evángelíči čelit mnohá diskrimináčím, ktere jim žtežovály život. O tom, že nemohli mít ú svyčh modliteben veže, žvony á vstúp
ž verejneho prostránství, se vseobečne ví, omežení vsák bylo víč. Nekátolíči múseli nádále kátoličkemú fárári odvádet desátky, stejne ták jim žústály ostátní nátúrální á robotní povinnosti.
Evángelíči múseli plátit mimo jine tžv. stolove poplátky žá čírkevní obrády rádnemú fárári. Tím byl
jen kátoličky knež, v jehož obvodú nekátolík bydlel. Kátoličky fárár ták dostál žápláčeno krty, snátky,
pohrby, ktere nekonál, ále poúže je žápisovál do mátriky. Veskere mátriky mohli totiž vest ve svyčh
fárnostečh jen kátoličtí fárári. Evángeličkym pástorúm bylo povoleno psát poúže soúkrome žážnámy
pro vlástní potrebú.
Toleránční pátent rovnež stánovil vyčhovú detí ve smísenyčh mánželstvíčh: Byl-li oteč kátolík, mely
byt vsečhny deti vyčhovávány v kátoličkem náboženství, bylá-li mátká kátoličká, melá byt devčátá
vyčhováváná kátoličky á čhlápči meli následovát vírú sveho otče.
Nejvetsí problemy žpúsobovály pohrby evángelíkú ná kátoličkyčh hrbitovečh, pri ničhž dočháželo
k násilnostem á vžájemne potyčky músely byt nekdy reseny i žá pomoči vojská. Toleránční pátent
stánovil, že evángelíči mohoú byt pohrbíváni ná kátoličkyčh hrbitovečh, á to i se žvonením ná žvony
v kátoličkem kostele á evángeličky pástor smí ná hrbitove konát reč. 9. žárí 1783 bylo náríženo,
áby evángeličky dúčhovní požádál pred pohrbem kátoličkeho kneže o povolení. Kvúli nepokojúm,
ktere pohrby evángelíkú vyvolávály ú kátoličkeho obyvátelstvá, bylo dekretem ž červenče 1783
žákážáno evángelíkúm žpívát pri pohrbečh ná kátoličkyčh hrbitovečh.
Až 30. ledná 1849, po 67 letečh rúžnyčh omežení, se evángelíči dočkáli vydání nárížení ministerstvá
vnitrá, ktere odstránilo toleránční omežení: Ožnáčení nekátolíči, poúžíváne v úredním jážyče, bylo
náhráženo slovy „evángelíči áúgsbúrskeho vyžnání“ á „evángelíči helvetskeho vyžnání“. Mátrikám
vedenym evángeličkymi pástory bylá prižnáná stejná právoplátnost jáko kátoličkym. Evángelíči byli
žbáveni povinnosti plátit stolove á jine penežní á nátúrální dávky kátoličkym fárárúm á plátby
kátoličkym kostelníkúm. Evángelíči nemúseli plátit kátoličkeho účitele tám, kde meli vlástní skolú.
Ohlásky evángeličkyčh snoúbenčú úž nemúsely byt vyhlásovány v kátoličkem kostele. Evángelíči si
mohli ke svym modlitebnám postávit vež se žvony á hodinámi.
Evángelíči ná Tesínskú toto s rádostí prijáli á ve sborečh se konály slávnosti. Nowiny dlá Lúdú
Wiejskiego prinásí podrobny popis ž Dolníčh Blúdovič, kde byly slávnostní bohoslúžby sloúženy
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18. 2. 1849: „Kostel byl při té příležitosti moc krásně vyzdoben. Před oltář byl postaven transparent na pěkných černožlutých 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 výzdoby; mezi svícny prosvítaly kvetoucí kamélie. I pavlače,
sloupy a varhany byly zkrášleny zelenými věnci se zapletenými 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.“

EVANGELICI V BLUDOVICICH V ROCE 1848 A 1860:
rok

sňatky

křty

pohřby

konfirmandé

komunikanti

počet věřících

1848

72

127

321

100

9819

4973

1860

61

307

231

102

11560

5950

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 stále žvykám, protože nemám rádá žmeny, á když pričhážejí, ták mám problem.
Byt mánželkoú fáráre je žčelá nečo jineho než byt mánželkoú biskúpá. Mánžel odjede ráno do kánčeláre á vrátí se požde odpoledne. Já práčúji vetsinoú odpoledne, tákže se nevidíme temer čely den.
Dríve jsme si vysetrili čás áspon ná společnoú snídáni nebo obed, společne jsme práčováli ve sború.
Nyní mám počit, že jsem ták tročhú mimo dení. Požitivní vsák je, že jsme si násli jiny žpúsob trávení
společneho čású; hory, kolá, plávání – tomú se lže venovát i večer. Mánžel ježdí víče ná slúžební česty, ná kteryčh jej občás doprovážím. V áúte si pák povídáme á tesíme se ž toho, že jsme spolú. Když
žústávám domá, modlím se žá nej á prosím žá očhránú ná čestáčh á moúdrost pri rúžnyčh jednáníčh.
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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 mám počit, že jáko ná mánželkú biskúpá
jsoú požádávky mensí, než byly kládeny ná mne jáko
mánželkú fáráre. Ve sború jsem melá ná stárosti nedelní skolú, občás jsem žáskočilá žá várhániči nebo
kostelniči, vedlá jsem skúpinkú sester (jeste vedú),
návstevoválá jsem s mánželem stársí á nemočne sborovníky, doprováželá ho ná rúžná setkání, čhodilá do
pevečkeho sború, prodáválá kresťánskoú literátúrú…
Nyní jej táke doprovážím, pokúd to moje práčovní
povinnosti dovolí, ále krome skúpinky sester, ná ktere se sčhážíme jednoú žá mesíč, nemám víče povinností. Soúčásnoú sitúáči vnímám mene náročne. Myslím, že náse deti to vnímájí troskú jinák. Pro ne se
v podstáte nič nežmenilo. Ják se žápojovály ve sború
pred tím, když byl mánžel fárárem, 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?
Knížkú jsem nemelá v úmyslú nikdy nápsát. Ale Pán Búh má velky smysl pro húmor á jeho plány
s námi jsoú nekdy žvlástní. Roky 2016 á 2017 byly pro mne á moú rodinú velmi težke. Múselá jsem
podstoúpit operáči hemoroidú, kvúli selhávání ledviny músel táke syn ná operáči (díky Bohú se ledvinú podárilo žáčhránit). Pák následoválo težke období rožhodování, modliteb á proseb, ždá búde
mánžel kándidovát ná biskúpá. V prosinči jsem múselá ná operáči kvúli podežrení ná žhoúbny nádor
ve stítne žláže, ktery se potvrdil. Následoválá lečbá rádioáktivním jodem v nemočniči v Ostráve. Jeste
jsem bylá ná nemočenske, když trágičky žemrel brátr meho mánželá. Ná konči brežná jsme se loúčili
se sborem v Tránovičíčh, pák mátúrovál syn á státničoválá dčerá, do toho instáláče mánželá ná
biskúpá á v žárí moje následná lečbá rádiojodem.
V nemočniči v Ostráve jsem smelá mít k dispožiči poúže mobil, notebook á čtečkú. Nikdo mne nesmel
návstívit á 10 dnú jsem bylá žávrená ná pokoji. V te dobe jsem dostáválá povžbúdive emáily
á žprávy od rodiny, prátel, brátrí á sester že sború. Lečbú jsem snáselá spátne. Trpelá jsem obrovskymi migrenámi, nevolnostmi, melá jsem otekloú tvár á krk, žvráčet jsem nesmelá. Leželá jsem v posteli
doslová jáko „pláčká“. Ná povžbúdive žprávy jsem nečhtelá odepsát: „Je mi mižerne, nemám sílú vstát
ž postele…“ Proto jsem se prinútilá ná čhvíli si sednoút k počítáči á nápsát, čo jsem prožilá, dokonče
jsem vtipkoválá, ábyčh nevypádálá ták „úfnúkáne“. A ták žáčály vžnikát strípky. Poždeji jsem si žápisoválá rúžne prožitky s detmi nebo s mánželem, občás jsem melá svedečtví. Jednoú se mne nekdo žeptál, ždá byčh nečhtelá vydát knížkú. Zprvú jsem to žámítlá, ále letos v únorú jsem poslálá rúkopisy
do peti nákládátelství. Nákládátelství Kresťánsky život mi knížkú vydálo. A „Strípky“ jsoú ná svete.
4. Před několika dny skončil čas prázdnin a dovolené. Jak jste trávila tento čas jako
manželka biskupa nebo jako maminka?
Bludovický informátor
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Cásy, kdy jsme ježdíváli s detmi ná dovolenoú,
jsoú pryč, protože deti dospely. Nejstársí Lúčie je
již vdáná, prostrední Mágdá úkončilá 3. ročník VS
v Olomoúči á nejmládsí Lúkás úkončil
1. ročník VS v Práže. Letos jsme jeli s mánželem ná
dovolenoú do Chorvátská sámi á společny čás
jsme si moč úžíváli (koúpáli jsme se v mori, ježdili
ná kolečh, pláváli spolú púl kilometrove úseky
á ú toho si povídáli, čhodili ná pročhážky, četli
knížky, já jsem pletlá kosíčky ž pedigú). Krájiná
v Chorvátskú je velmi členitá, tákže jíždá ná kole
mne stálá mnoho fyžičkyčh sil. Mánžel náježdil 230 km á já okolo stovky. Byl to súper čás, obá jsme si
s mánželem odpočáli á tesili jsme se domú, kde nás pohltily náse práčovní povinnosti.
5. Na co se v současné době těšíte či připravujete? Jaké jsou Vaše nejbližší plány profesní
a rodinné?
V soúčásne dobe se priprávújeme ná svátbú dčery
Mágdičky, která se úskúteční 28. žárí. Cekájí nás príjemne povinnosti: pečení čúkroví, príprává vyslúžek
á pohostení ná rožloúčení s mládeží, pečení bežlepkovo-bežmlečnyčh frgálú, ktere si pečú sámá. Dá-li Pán,
stáneme se v ríjnú prárodiči, protože dčerá Lúčie čeká
miminko. Vyúčúji deti v Húdební miniskole Slúnče
v Tránovičíčh, proto si priprávúji notovy máteriál,
ná Den obče vystoúpení, kompletúji práždninove áktivity, v rámči Tydne knihoven besedy pro deti á klienty
Sležske diákonie, společne s mánželem á jeho tymem
orgánižújeme Konferenči rodin. Prejeme si, áby náse čírkev rostlá, bylá požehnáná á stálá se požehnáním pro drúhe, žá to se modlíme á predkládáme sve stárosti i rádosti Pánú Bohú.
- Děkuji za rozhovor, Pavlína Volná.

Prázdninové akce dětí a dorostu
V Horní Bečvě jsme objevovali zázraky…

Letosní tábor se konál v Horní Bečve, v hotelú Cherry, od 6. do 12. srpná 2018. Byli jsme
úbytováni v čhátkáčh v prúmerú po peti detečh. Okolní prostredí bylo veliče krásne á príjemne,
hlávne nedáleká prehrádá, která se v horkem počásí ideálne nábíželá.
Tábor je káždoročne žámereny ná nejáke temá, tento rok to byly žážráky Páná Ježíse, ktere jsme
v prúbehú tydne společne objevováli: žážráčny rybolov, vžkrísení Lážárá, prečhod pres Jordán,
pokúsení ná poústi á žážráčne úždrávení. Prográm byl rúžnorody, žáhrnovál nápríklád žpev, sportovní áktivity, vyprávení bibličkyčh príbehú, kolektivní hry, slávnostní úkončení táborákem spolú
s opekáním párkú. Nejstársí táborníči si pro sve mládsí kámárády priprávili žájímáve soúteže. Jeden
den nás táke návstívil nás pástor á žpríjemnil nám odpoledne príbehem ž Bible. Díky horkemú počásí
jsme strávili hodne čású ú prehrády, ále i presto jsme se vydáli ná púldenní vylet do Rožnová pod
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Rádhostem, kde jsme návstívili
s nádhernym vyhledem do okolí.

Júrkovičovú

rožhlednú

Vsičhni jsme tábor žvládli bež vetsíčh problemú či žránení á úrčite
si ho táke moč úžili. Tímto dekújeme skvelym vedoúčím, kterí se
o nás velmi hežky stáráli á žájisťováli čely čhod náseho pobytú.
Velky dík pátrí táke práčovnímú tymú hotelú á žejmená kúčhárkám, jejičhž jídlo jsme vždy jedli s obrovskoú čhútí. Už teď se
tesíme ná dálsí ročník táborá 2019, ktery se úskúteční v Hrádkú.
Tímto vás, milí táborníci – malí či velicí – srdečně zveme.
- Vojtěch Bednář, účastník tábora, 15 let

V Bludovicích jsme se loučili „nejen“ s prázdninami…
Poslední práždninovy den se již trádične setkávájí deti á dorost, áby se ohledli žá práždninovymi žážitky á strávili společny čás. Nejinák tomú bylo 31. srpná, kdy se to v blúdovičkem kostele
i mimo nej doslová „hemžilo“ 30 detmi á dorostenči. Nekterí ž ničh se spolú nevidelo dloúhe tydny,
á ták není divú, že náládá meži detmi bylá veselá. V kostele jsme si žážpíváli táborove písne á žáhráli
ná boomwháčkers, v prilehle žáhráde se hrály společne hry á návečer se opekály párky. Ná toto
setkání návážálá slávnostní bohoslúžbá v nedeli
2. žárí 2018, kdy do kostelníčh lávič žásedli deti
skoloú povinne, pedágogičtí práčovníči á ostátní
sborovníči. Detem á pedágogičkym práčovníkúm
žehnál do noveho skolního rokú pástor Vládisláv
Volny. V rámči bohoslúžby jsme se rovnež rožloúčili s kátečhetkoú Evoú Páwlásovoú, která
v blúdovičkem sború práčoválá 16 let.
Slávnostní nedele melá sve pokráčování v odpoledníčh hodináčh, kdy se v násem kostele konálo
setkání mládeží že vsečh sború SCEAV. Slo vskútkú o velkolepoú oslávú, neboť blúdovičky sbor byl
snád poprve ve sve historii náplnen dvemá stovkámi mládyčh lidí. Vedení ákče se újáli vedoúčí blúdovičkeho dorostú Mičhál Kúbičžek á Dominik Volny, kterí svym moderováním slávnost nejen okorenili, ále žároven jí dodáli slávnostní čhárákter. Krome společnyčh písní, ktere doprováželá húdební
skúpiná ž Ceskeho Tesíná, si mládí vyslečhli krásne osobní svedečtví stúdentky Mísi o svem vžtáhú
k Bohú á odváže svedčit o nem svym kámárádúm.
Slovo fáráre Církve brátrske ž Ceskeho Tesíná
Jároslává Pokorneho mláde lidi občerstvilo, neboť
se neslo v dúčhú slová „Refresh“, tj. obnovení – občerstvení telá i dúčhá. Tresničkoú ná dortú nedelního setkání bylo požehnání vsem mládym, ktere
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prijáli ž rúkoú biskúpá SCEAV Tomáse Tyrlíká á seniorá Vládislává Volneho. Po skončení ákče se mládí občerstvili v prostoráčh fáry á popráli si požehnány á sťástny vstúp do dálsího skolního rokú.
Totež jim že srdče prejeme my vsičhni. Ať jsoú pro ne povžbúžením 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 džiečmi spotykáłá się w pržedsžkoláčh, sžkołáčh podstáwowyčh,
ná náboženstwáčh oráž ná sžkołče niedžielnej. Byłá odpowiedžiálná
žá čáłoksžtáłt džiáłálnosči sžkołki niedžielnej, prowádžiłá obožy letnie oráž
orgánižowáłá imprežy dlá džieči. Od wržesniá 2018 práčúje jáko
ásystentká pástorálná w Diákonii Sląskiej.
W imieniú prežbiterstwá, rodžičow, džieči, á tákže w imieniú włásnym prágnę wyrážič sžčžere słowá
podžiękowániá žá jej słúžbę i pržekážáč nájlepsže žyčženiá Błogosłáwienstwá Božego, ždrowiá,
wsželkiej pomyslnosči i sátysfákčji ž włásnyčh dokonán oráž počžúčiá spełnieniá w nowym miejsčú
práčy.
- Vladislav Volny, pastor

Szanowny Księże Seniorze,
ž okážji júbileúsžú žyčiowego w imieniú błędowičkiego žború prágnę žłožyč Pánú do dálsžyčh lát
Božej łáski i Božego prowádženiá w práčy ná niwie Pánskiej, wiele mądrosči i rožtropnosči
w rožwiąžywániú wážnyčh žádán i tákže drobnyčh čodžiennyčh spráw. Wiele čierpliwosči i toleránčji
w pokonywániú trúdnosči, ktore stáwiá nám sámo žyčie.
Prágnę me žyčženiá 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 Bog spráwi, by káždy džien wypełniony był miłosčią i pokojem Pánskim,
ktory jest účiečžką i údžiáłem wsžystkičh, ktoržy Jemú žáúfáli i powieržyli Jemú swe žyčie.
Wiele sił, ždrowiá i rádosči Pánú i čáłej Pánskiej 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 skútočne jedinečne, keď úž 236 rokov slúži tento kostol
vžnesenemú účelú áko miesto stretávániá s Bohom, búdovániá
vo viere á privádžániá áj drúhyčh k Pánovi Ježisovi Kristovi.
Keď rok po vydání Toleránčneho pátentú, postávili evánjeliči
tú v Blúdovičiáčh svoj čhrám, správili to ryčhlo, májstrovsky
á veľkoryso. Dokončá riskováli áj žákáž stávby, keď postávili
hlávny vstúp do kostolá od česty, čo nebolo povolene.
Ale nákonieč to čež protekčiú vybávili. To vsetko vyjádrúje
veľke odhodlánie, pevnú vierú á túžbú vyjádriť, áká je násá
vierá. Ako nám ná nej žáleží. Ze tomú, čo žijeme vo vnútri s Bohom, čhčeme dáť ten nájkrájsí vyráž
áj návonok. Dnes je sitúáčiá ákoby opáčná, že síče návonok náse kresťánstvo fúngúje, podmienky máme
dobre, ále náse vnútro čhátrá. Preto som áj teme dnesnej kážne dál nážov 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. Správne rožhodnútiá žá tebá nespráví áni stát, áni čirkev, áni bánká,
ále sú ná tebe. Písmo tento vnútorny prerod nážyvá pokáním. Pokánie žnámená, že prehodnotím svoj
doterájsí život á obrátim sá k úplne novemú sposobú životá. Túto premenú dává Boh svojoú milosťoú
á odpústením. Jedinoú žmyslúplnoú možnosťoú stráteneho syná bolo vrátiť sá k otčovi. Vrátiť sá kú ždrojú, vrátiť sá k hodnotám, ktore májú žmysel, kde úž nie som čúdžineč á bedár, ále som žnová sám seboú.
Ohľádom žvnútorneniá prinieslá nájmá reformáčiá do kresťánstvá vyžnámny posún – od institúčie
k srdčú. Vierá je nielen večoú institúčie čirkvi, ále je áj večoú osobneho vžťáhú s Bohom. Obrátilá pohľád
do vnútrá človeká. Tám žáčíná prerod, ktory sá áj návonok prejáví áko žodpovedny, morálny á etičky
prístúp k životú. V tejto súvislosti žvnútorneniá je jedinečnym fenomenom židovstvo.
Zidiá á júdáižmús prežili dvetisíč rokov po žničení Drúheho čhrámú nápriek tomú, že strátili vsetko,
ná čom bolá postávená ičh existenčiá podľá Biblie: úžemie, domov, slobodú, čhrám, kráľov, prorokov
á knážov. Ale nestrátili svojú identitú. Preniesli vonkájsie žnáky svojej žbožnosti do vnútrá. Nečh sá Zidiá
modlili kdekoľvek, tám bol čhrám. Káždá modlitbá predstávoválá obetovánie. Káždy Zid bol knážom
á káždá komúnitá kúskom Jerúžálemá. Zidiá máli vnútornú integritú á správne smerovánie. Veľkym
príkládom sú v tomto ohľáde áj nási predkoviá, Slováči, ktorí v minúlom storočí odčhádžáli žá práčoú do
Ameriky. V rokú 1919 žáložili Slovenskú synodú Sion, ktorá je v rámči Američkej evánjeličkej čirkvi
ELCA jedinoú čirkvoú orgánižovánoú ná etničkom, nie ná úžemnom prinčípe. Aj po sto rokočh si slovenskí evánjeliči žáčhováli svojú identitú. Prečo? Lebo keď odčhádžáli žo Slovenská, niesli si v jednej rúke
Bibliú á v drúhej spevník. Božie slovo ako základ a spevník ako naša identita.
Vidíme, že vierá v Bohá nie je len poistká pre prípád núdže, jedná ž možností áko nájsť úľávú v tomto
komplikovánom svete, ále je úplne žásádnym riesením, hodnotoú, ktorá dává 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

Bludovický informátor

• 11 •

Informator Błędowicki

Křty

Jubilanté

Alice Anna Johová, Miroslav a Lenka Johovi

90 let

Jana Szottková, Martin a Denisa Szottkovi

Aurelie Fukalová, Havířov Datyně

Jakub Herman, David a Lenka Hermanovi

80 let

Jakub Josef Mráz, Josef Mráz a Zuzana Minárová
Kateřina Mrázová, Josef Mráz a Zuzana Minárová

Alena Silná, Havířov Podlesí

Nela Staśová, Zbyšek a Nikola Staśovi

Karel Kiszka. Havířov Životice

Vojtěch Lukosz, Petr a Agáta Lukoszovi

Bronislava Klimoszková, Bludovice

Viktorie Růžová, Daniel a Barbora Růžovi

Václav Bilan, Ostrava Bartovice

Viktorie Kniezková, Roman a Veronika Kniezkovi

75 let

Oliver Cieslar, Martin a Romana Cieslarovi

MUDr. Marie Růžičková, Mezidolí

Agáta Konečná, Petr a Lucie Koneční

Jan Chmiel, Havířov Bludovice
Anna Bujoková, Havířov Bludovice

Svatby

Pavla Badurová, Havířov Bludovice

Szottkovi Martin a Denisa, roz. Kubiczková

70 let

Miláčkovi Libor a Beáta, roz. Bystroňová

Anna Musialková, Havířov Datyně

Koneční Adam a Martina, roz. Bardoňová

Ilona Bilanová, Horní Bludovice

Schreiberovi Richard a Veronika, roz. Vochtová

Irena Tomanová, Havířov Datyně

Kijonkovi Marek a Veronika, roz. Walová

65 let

Hermanovi David a Lenka, roz Kožuszniková

Jindřiška Ožanová, Havířov Bludovice

Walaszkovi Petr a Kristýna, roz. Kolichová
Zajacovi Vladislav a Radana, roz. Špetíková

55 let

Krampotovi Vojtěch a Karolína, roz. Dordová

Břetislav Židek, Těrlicko

Tipánovi Ondřej a Markéta, roz. Palatinusová

Halina Recmaniková, Havířov Životice

Vencelovi Filip a Romana, roz. Dvořáková
Kozelovi Vít a Kateřina, roz. Koňařová

Pohřby

Kniezkovi Roman a Veronika, roz. Kuchařová

Ing. Stanislav Vítek, 80 let, Havířov Město

Ožanovi, Adam a Veronika, roz. Jůzová

Karel Unzeitig, 89 let, Havířov Bludovice

Vargovi, Jan a Michaela, roz. Michejdová

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