
Kázání pronesené 22. září 2019 pastorem Vladislavem Volným  

Těm, kteří jsou bohatí v tomto věku, přikazuj, ať nejsou pyšní a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž v Boha,  

který nás štědře opatřuje vším, co potřebujeme; napomínej je, ať konají dobro a jsou bohatí v dobrých skutcích, 

štědří, dobročinní, a tak ať si střádají dobrý základ pro budoucnost, aby obdrželi pravý život. (1 Tm 6,17-19)  

 Drahý  sbore, kdýbý na m Bů h chte l da t deset rad či přikázání, ktere  bý se tý kalý nas í  pra ce, co bý  

obsahovalý? Zkůsme pr emý s let spolec ne .      

Přikázání první: Bůď vde c ný  za ponde lí . Proc  býchom me li Bohů  

de kovat za ponde lí ? Protoz e ponde lí  je Boz í  výna lez. Stejne  tak pra ce je 

Boz í  výna lez. První  ve ta Bible zní : Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.  

Jiný mi slový: první , o kom Bible r í ka , z e pracoval, je Bů h. Bohove  okolní ch 

na rodů  nepracovali. Ovs em JAHVE ano. A podobne  Izraelci býli ve staro-

ve ků jediný m na rodem, který  vní mal pra ci jako privilegiům, nikoli jako  

prokletí . Buď vděčný za pondělí. 

Přikázání druhé: Pracůj, jako kdýbý býl Bů h tvý m nadr í zený m.  

Podobnoů mýs lenků napsal apos tol Pavel v Liste  Koloský m: Cokoli děláte, 

dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu. Kdýbých se va s zeptal: 

Co býste ve sve m zame stna ní  de lali pr í s tí  tý den jinak, kdýbýste ve de li,  

z e vas í m zame stnavatelem je Jez í s  Kristůs? Co býste de lali jinak? A teď 

pozor. On jí m skůtec ne  je! On je ůz  nýní  nas í m Pa nem. Mnozí  lide  ve dí ,  

z e jsme kr esťane . A velmi pec live  zkoůmají , jak je na s  z ivot ovlivne n  

Bohem, ktere mů ve r í me. Pracuj, jako kdyby byl Bůh tvým nadřízeným.  

Přikázání třetí: Pamatůj na lehke  jho. Jez í s  r ekl: Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi  

břemeny a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho…vždyť mé jho netlačí. V te chto slovech si Jez í s   

výpů jc il ilůstraci, kteroů lide  mohli pozorovat te me r  denne  na hospoda r ství ch a polí ch. Hovor il o jhů,  

ktere  spojovalo dve  taz na  zví r ata. Za te z  se rovnome rne  rozloz ila, zkůs ene js í  zví r e korigovalo sme r a tempo 

me ne  zkůs ene ho. Co chte l Jez í s  tí mto obrazem r í ci? Nikdy nepracuj sám. Jestliže se pouštíš do práce, pozvi mě 

k ní také. Kdýz  stojí s  pr ed ne jaký m na roc ný m ů kolem, r ekni v modlitbe : Pane Bože, jak si s tím poradíme?  

Popros ho o pomoc. Vloz  na ne j te z ke  br emeno pracovní ho stresů a starostí , ktere  te  drtí . Tr etí  pr ika za ní  zní : 

Pamatuj na lehké jho.  

Přikázání čtvrté: Nech si poradit. Pra ce je jední m z nejleps í ch mí st na sve te , kde se dozví s  pravdů o sobe . 

V knize Pr í sloví  nacha zí me vý rok: Ze zpupnosti vzniká jen hádka, kdežto u těch, kdo si dají poradit, je moudrost. 

Nas e hodnota není  dana  nas í m pracovní m vý konem, ný brz  plýne ze skůtec nosti, z e jsme býli stvor eni Bohem 

a jsme jeho milovaný mi de tmi. To znamena , z e podne tý k osobnostní mů rů stů nevní ma me jako ů tok na  

vlastní  hodnotů. Jez í s ovi na sledovní ci jsoů lidmi, kter í  se toůz í  neůsta le rozví jet a ůc it. Proto nasloůchají  tomů, 

co jim r í kají  drůzí , a pracůjí  na sobe . Nech si poradit.   
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Přikázání páté: Neporovna vej se s drůhý mi. Jestliz e ne komů za vidí me jeho pozici, titůl, karie rů, plat,  

schopnosti, ve zme, z e tento postoj ma  na na s  vnitr ní  z ivot rozkladný  vliv. Za vist a nepr ejí cnost postůpne  

ovla dnoů cele  nas e te lo a proniknoů i do nas eho mozků. Za vist a animozitů nedoka z eme ovla dat svoů vů lí .  

Není  to tak, z e sve mů mozků pr ika z eme: přestaň s tou závistí už jednou provždy! Jediný  způ sob, jak s nimi  

pracovat, je modlitba. Paradoxne  se jedna  o modlitbů za c love ka, s ní mz  ma me vnitr ní  proble m.  

Prostr ednictví m takove  modlitbý na s Bů h od za visti a animozitý osvobozůje. Neporovnávej se s druhými.  

Přikázání šesté: Poc í tej s proble mý. Kaz dý , kdo se rozhodne pracovat, si pr eje, abý se mů výhý balý vs echný 

proble mý, ale tý se dostaví . Pra ce je te z ka . Bible hovor í  o tom, z e jední m z dů sledků  hr í chů, který  se ve sve te  

objevil po pa dů c love ka, býla kontaminace pracovní ho prostr edí : Jedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. 

Kvůli tobě nechť je země prokleta; po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení. Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst 

polní byliny. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat (Genesis 3,17-19). 

V Nove m za kone  hovor í  Jez í s  o tom, z e c love k, který  položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro  

království Boží. Co tato slova znamenají ? Jestliz e se půstí m do orbý pomocí  plůhů, pak to znamena , z e pů da je 

tvrda . Kdýbý tomů tak nebýlo, nemůsel bých ji plůhem kýpr it. To znamena , z e nemohů po pe ti minůta ch ora ní  

r í ci: ta půda je tvrdá, končím s tím. Nikoli, můsí m pokrac ovat. Protoz e ví m, z e ta tvrdost pů dý je dů vod, proc  

jsem s ora ní m vů bec zac al. Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý. S problémy je třeba počítat.  

Přikázání sedmé: Vloz  se do pra ce, kteroů ma s  výkonat dnes. Pokůd chceme dosa hnoůt ne jake ho cí le, zabý -

vejme se pr í tomností , zbýtkem se zabý vejme, az  nastane bůdoůcnost. Kniha Kazatel to výjadr ůje na sledovne : 

Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil, neboť není díla ani myšlenky ani poznání ani moudrosti v říši  

mrtvých, kam odejdeš. Pra ce, kteroů aktůa lne  výkona va s , je pra ce, kteroů chte j de lat nejle pe, jak doka z es .  

Ota zka, kteroů se ma s  zabý vat, zní : Dělám svou práci dobře? To, co ma m r es it, je: Co já vnáším do své práce? 

Vlož se do práce, kterou máš vykonat dnes, nenech se unášet fantazií o práci, kterou možná nebudeš  

vykonávat nikdy. 

Přikázání osmé: Ve sve  pra ci pec ůj o vztahý. Vztah s Bohem ma  

velmi te snoů soůvislost se vztahý k bliz ní m. Nezame stna vej se 

ota zkoů: Kdy si mě tady někdo všimne? Spí s e si poloz  ota zků:  

Komu mohu být prospěšný? Ve staroza konní  knize Kazatel c teme: 

Lépe dvěma než jednomu, ovs em dů lez ite  je zdů vodne ní , ktere  ma  

ů zkoů vazbů na pra ci: mají dobrou mzdu ze své práce. Za ve r zní : 

V práci pečuj o vztahy, abý v ní  býlo dve ma skůtec ne  le pe nez   

jednomů.  

Přikázání deváté: Pamatůj na tý, kter í  nemohoů pracovat.  

Nezame stnanost je velký  proble m, nejen na ekonomicke  rovine . 

Lide , kter í  nemají  pra ci, se cí tí  zbýtec ní , me ne cenní . Bů h na s  

stvor il ke sve mů obrazů, a to znamena , z e na m dal moz nost tvo-

r it, ale pr edevs í m na m dal moz nost jej ůctí vat. I ti, kter í  nemohoů pracovat, mohoů z í t sve  z ivotý s Bohem.  

Pamatujme, že i ti, kteří nemohou pracovat, žijí svůj plnohodnotný život, protože ho prožívají s Bohem. 

Přikázání desáté: Pamatůj, z e to nejdů lez ite js í  dí lo jiz  býlo výkona no. Ten hlavní  dů vod, proc  v nede li  

nepracůjeme, spoc í va  v tom, z e ta nejdů lez ite js í  pra ce jiz  býla výkona na. Kdý? Pr ed dve ma tisí ci letý. Ký m? 

Tesar em z Nazareta. Kde? Na kr í z i. Jez í s  Kristůs tam smazal dlůh nas ich hr í chů  a ve velikonoc ní  nede li  

pr emohl smrt a daroval na m neochve jnoů nade ji z ivota ve c ne ho. A mý se smí me kaz de  ponde lí  do tohoto  

Boz í ho dí la vloz it a s í r it jeho kra lovství  ve s kola ch, ů r adech, obchodech, dí lna ch, banka ch, kancela r í ch,  

knihovna ch, můzeí ch, na internetů, proste  vs ůde. Prů me rný  c love k pracůje tý dne  40 hodin a stra ví  v kostele 

hodinů. Nechceme zde srovna vat, jde o to, abýchom do kaz de  z te chto hodin pozvali Boha. Nede lní   

shroma z de ní  je mí stem, kde Bů h sloůz í  na m, abý na s povzbůdil, nasme roval, naplnil svý m Důchem,  

abýchom mohli z í t jako jeho výslanci v dals í ch s esti dnech tý dne s ve domí m, z e to nejdůležitější dílo,  

již bylo vykonáno. Proto se smí me zí tra probůdit a r í ct: Dí ký Bohů, z e je ponde lí .  
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V jiné roli 

 Po 6 letech jsem se vra til na de tský  

ta bor por a daný  nas í m sborem. Tentokra t 

vs ak trochů jinak – v roli vedoůcí ho. Dů vo-

dem me  ů c asti býlo na hle  onemocne ní  jed-

noho z vedoůcí ch. Pů vodne  jsem me l zů stat 

poůze 3 dný, avs ak kdýz  jsem se nadechl 

ta borove  atmosfe rý, nedoka zal jsem odjet 

dr í v. Letní  ta bor pro de ti se letos konal ve 

dnech 4. – 9. srpna na chate  Hra dek.  

Fůnkce vedoůcí ch se zhostili pastorova  

Pavlí na Volna  a c lenove  dorostů Dominik 

Volný , Frederik Volný  a Magdale na  

Skotnicova . Rozhodne  vs ak nebýla tak po-

hodlna , jak jsem oc eka val. Z nas eho dorostů 

jsem zvýklý  na to, z e se vedoůcí  ů c astní  

vs ech aktivit – her, zpe vů a za bavý.  

Jako ta borový  vedoůcí  jsem ale býl ten, kdo 

hrý výmý s lel, ale nehra l je, za bavne  aktivitý 

pr ipravoval, ale neů c astnil se jich a ve  

volne m c ase, kdýz  vs ichni odpoc í vali,  

jsem ůklí zel a chýstal dals í  aktivitý.  

Na drůhoů stranů býlo ů z asne  pr ihlí z et  

tomů, jak si de ti hrý ůz í vají , radůjí  se z nich 

a za roven  mezi seboů soůper í . Ra d jsem 

tra vil c as na mí ste , kde stres, povinnosti  

a negativismý kaz dodenní ho z ivota býlý 

nahrazený de tskoů radostí , smí chem  

a naprostoů spokojeností .  

Zají mave  býlo te z  pozorovat experiment, 

jenz  navrhla nas e dloůholeta  zdravotnice 

Zůzana Babia nkova  a v ra mci ktere ho býlý 

de tem odebra ný mobilní  telefoný.  

Zpoc a tků se de ti neůsta le nervo zne  ptalý,  

kdý mobilý dostanoů zpe t. Postůpem  

c asů vs ak mobilní  telefoný v jejich  

z ivote  nahradil spolec ne  stra vený  c as  

a vza jemna  konverzace. Klůci pak dokonce 

chte li hra t hrů na schova vanoů s de vc atý  

a naopak.  
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Na ta bor e mimo jiný ch aktivit samozr ejme  

nechýbe la biblicka  zamýs lení , zpe v, hra tký 

v baze nů, stolní  hrý, vý s lap, ta bora k  

a stezka odvahý, ktere  se zhostili nas i  

nejstars í  ta borní ci. Po celoů dobů na m  

zleps ovala na ladů vý borna  kůchýne   

manz elů  Rýchta rkový ch a jejich pracovní ho 

tý mů, kter í  me li mnohdý co de lat,  

abý stí hali nakrmit hladove  ta borní ký, kter í  

si bez ostýchů pr ida vali dals í  a dals í  porce.  

Co me  nejví ce bavilo? Kdýz  me  de ti z a dalý, 

abých je ha zel do baze nů. Kdýbý jen tůs ilý, 

jakoů jsem z toho me l radost ja !   

- Frederik Volný, táborový vedoucí 

 

Krótki wywiad z rodziną państwa Grudzińskich 

 Członkowie naszego kościoła Wanda i Artur Grudzińscy obchodzili w tym roku znaczący jubileusz swojego 

życia. Mieszkają w pobliżu naszego kościoła i dlatego są jednymi z najbliższych naszych sąsiadów w Błądowicach. 

Razem ze swoimi dziećmi, Zygmuntem i Joanną, regularnie uczęszczają na niedzielne nabożeństwa, a Pan Artur 

od kilku lat jest naszym prezbiterem.  

1. Drodzy jubilanci, Wando i Arturze, tak jak 

my, i wy obchodzicie w tym roku 25 rocznicę 

ślubu. Co spowodowało, że jesteście razem? 

Od samego po-

czątků połączýła 

nas miłos c  do 

tan ca, Artůr 

tan czýł tan ce 

towarzýskie: latý-

noamerýkan skie  

i standardowe, Wanda tan ce lůdowe. Od tan ca do tan ca i do ro z an ca.  

2. Arturze, bardzo doceniamy twoje zaangażowanie i chęć do  

wykonywania wszelkiego rodzaju prac w naszym kościele.  

Jak to możliwe, że  czego się dotkniesz, to ci wychodzi ? 

Pracůję od dłůz szego czasů jako inz ýnier bůdowlaný jak w Czechach tak  

w Polsce. Po złoz eniů aůtorýzacji w polskiej izbie inz ýniero w obecnie kierůję 

robotami bůdowlanými na wielů bůdowach w Polsce. Aktůalnie  pracůję  

w firmie AWT i bůdůjemý dla polskiej firmý PKP malarnię i lakiernię wagono w 
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kolejowých w Klůczborků. Jestem osobą techniczną i praktýczną, lůbię dokładnos c  i precýzję,  

lůbię wýmýs lac  i łączýc  to w całos c . 

3. Wando, pracujesz jako nauczycielka w szkole 

podstawowej z polskim  językiem nauczania  

w Stonawie. Z jakimi dziećmi pracujesz,  

co Cię czeka w tym roku szkolnym? 

Pracůję w małoklaso wce, ůczę dzieci  od 1 do 5  

w klasach  łączoných.  Obecnie ůczę razem trzý  klasý 

2,4,5. A co mnie czeka? Na pewno důz o pracý i wiele 

niespodzianek, bo w mojej pracý zawodowej  człowiek 

nigdý się nie nůdzi. W dodatků prowadzę zespo ł 

folklorýstýczný „Dziecka ze Stonawý“, więc opro cz 

wpajania ůczniom wiedzý, spędzam z nimi swo j  czas  

i poza lekcjam c wicząc  tan ce, s piewý, zabawý do  

programo w na wýstępý. W zespole mam ro wniez  

przedszkolaki, a przýchodzą ro wniez  i absolwenci,  

co mnie bardzo cieszý. Jůz  teraz wiem, z e w paz dzier-

niků czeka mnie z zespołem wýstęp w Stonawie,  

w listopadzie trzýdniowý wýjazd do Polski do  

Koszęcina na warsztatý taneczne, a opro cz tego  

w trakcie roků wýstępý okoliczbos ciowe w Stonawie  

i poza Stonawą, przýgotowýwanie do konkůrso w,  

no i jůbileůsz 120-lecia stonawskiej polskiej  podstawo wki.  

4. Wando i Arturze, co robicie w swoim wolnym czasie? Jak świętowaliście 25 lat wspólnego życia? 

Kro lestwem Artůra jest obecnie ogro d, drewno i kamien , przýcinanie drzew i krzewo w, siedzenie w przýrod-

zie przý kominků z rodziną i naszými zwierzętami, szczego lnie z zawsze ciekawskim psem Goldim.  

Kro lestwem Wandý jest porządek domowý, oraz wszýstkie pra ce domowe. - Od czasů do czasů cos  mi z ona 

ůpiecze - narzeka Artůr, kochającý polski „sernik i szarlotkę”. Naszą rocznicę 25 lat býcia razem 

s więtowalis mý  w pięknej podro z ý do Chioggii, Wenecji i Padwý we Włoszech. Býł to pomýsł naszego sýna, 

albowiem Artůr opro cz polskich korzeni ma ro wniez  dalekie włoskie.  

W ten pomýsł wciągnął nasze najbliz sze osobý i razem sprawili nam miłą 

niespodziankę. Poniewaz  mało podro z ůjemý, býło to po dłůgim czasie, 

bardzo przýjemne spędzenie wakacji. Chcielibýs mý podziękowac  naszej 

rodzinie i przýjaciołom za wspaniałý i przemýs laný prezent, ale bez naszego 

tłůmacza (co rki Asi) zgůbilibýs mý się wszędzie i we wszýstkim. Jednak býło 

wspaniale, ciepło, zwiedzilis mý wiele ciekawých zabýtko w, skosztowals mý 

gůrman skiego jedzenia. 

5. Co ostatnio sprawiło Wam wielką radość? Czy macie jakieś wspólne 

życzenie do przyszłośći? 

Trůdno wýmienic  týlko jedną rzecz. Na pewno niespodzianka w postaci 

wýjazdů do Włoch, sůkcesý naszej co rki w konkůrsach, zdobýcie týtůłů  

zawodowego naszego sýna, ale i rados c  z tego, z e mamý rodzinę,  

przýjacio ł, dom, chociaz  nie zawsze býło łatwo. A planý na przýszłos c ?  

Z ýc  szczęs liwie az  do s mierci... Zobaczýmý, jakie planý ma dla nas Bo g. 
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20 let společné práce pěveckého 

sboru Laudate 

 Psal se rok 1999… 

Tento rok býl pro nas i rodinů vý znamný  tí m, z e se na m 

10. kve tna narodil drůhorozený  sýn Frederik. Po jeho 

kr tů, na pama tků zaloz ení  kostela, se na me  obra til teh-

dý jes te  administra tor Vladislav Volný , zda bých se ůja-

la vedení  pe vecke ho sborů tvor ene ho mladý mi sborov-

ní ký, který  v Blůdovicí ch jiz  ne kolik let existoval pod 

vedení m rů zný ch sbormistrů  (Regina Bednar í kova , 

Janina Ptakova ). V soůc asne  dobe  vs ak nema  nikoho, 

kdo bý se jej ůjal. Rozhodla jsem se okamz ite  a nabí dků jsem s radostí  pr ijala. První  výstoůpení  pod mý m ve-

dení m se ůskůtec nilo v blůdovicke m kostele 12. za r í  1999, kde jsme zazpí valý pí sne :  

Ať dobrý Bůh je stále s vámi a Bible. 

 

V novodobe m 

sborů Laůdate 

zpí valo v letech 

1999 - 2019 cel-

kem 23 zpe va-

c ek, pr ic emz  ů samotne ho zrodů 

v roce 1999 sta lý týto c lenký: Pavlína 

Volná, Mirka Volná, Jana Kubiczková, 

Jarmila Rajdusová, Halina Hekerová, 

Anna Macurová, Michaela Šteflíčková 

a Renáta Volná-Enenkelová. V dals í ch 

me sí cí ch a letech se postůpne   

pr ida valý: Renata Jasioková,  

Slávka Klimszová, Radka Pazdiorová, Jitřenka Rajdusová, Lucie Ryšková, Romana Príbelová, Petra Zielinová,  

Lucyna Bystroňová, Gabriela Straková, Emília Klimszová, Veronika Hubálková, Milada Bartošková,  

Jana Hrabcová, Ewa Richter a Karin Siudová.  

Soůc asný  stav sborů je 11 zpe vac ek. To, z e lide  do  

sborů pr icha zejí  a c asem odcha zejí  z osobní ch a jiný ch 

dů vodů , je samozr ejma  ve c. Za nejve ts í  ztra tů vs ak  

povaz ůjeme ů mrtí  nas í  aktivní  zpe vac ký  

Janý Kůbiczkove  v roce 2016, ktera  patr ila 

k nejve rne js í m c lenka m soůborů.  
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Pe vecký  sbor Laůdate výstůpůje se 

svý m pí sn ový m repertoa rem  

desetkra t roc ne : v kostele 

v Blůdovicí ch, v kaplí ch v S enove   

a na S ůmbarků a v okolní ch  

sborech SCEAV (Ostrava, Orlova , 

Stonava, Býstr ice nad Ols í ).  

C lenký sborů zpí vají  ve ts inoů dvoj-

hlasne  c eske  a polske  pí sne ,  

ale obc as si troůfnoů i na pí sne   

anglicke , latinske  nebo hebrejske . 

Na s  sbor nechceme odde lovat od 

jiný ch sloz ek sborů, proto se ra dý 

poůs tí me do spolec ný ch projektů  

s de tmi z nede lní  s kolý,  

konfirmandý nebo s dorostem. 

V minůlý ch letech se ne kolik c lenek soůborů zů c astnilo dvoů vý jimec ný ch pe vecký ch aktivit: na cviků oratoria 

Stvoření, se který m spolec ne  s ne mecký mi soůborý výstoůpilý v roce 2017 v ne mecke m Braůnschweigů,  

a na cviků Biblických písní, s nimiz  se výstůpovalo v roce 2018 v ra mci 100. vý roc í  vzniků  

C eskoslovenske  repůbliký v Ostrave .   

 Píše se rok 2019… 

Rok 2019 je nas í  cí rkví  oznac en Rokem vděčnosti. Jme nem svý m i soůborů Laůdate výjadr ůji  

nesmí rnoů vde c nost nas emů Bohů, který  na m po celý ch 20 let zachova val svoů pr í zen ,  

vedl a inspiroval na s k tvů rc í  pra ci, posiloval a oteví ral nas e srdce i mýsl.  

Nas imi pí sne mi chceme chva lit Boha a jejich prostr ednictví m pr ina s et poselství  o Boz í  la sce  

vs em nas im sborovní ků m.  

 

Wiem Kto przede mną kroczy 
I za mną stoi wciąż 

To Bóg anielskiej armii 
Jest przy mnie w dzień i w noc 

Jedyny Pan wszechświata 
Jest Przyjacielem mym 

Otacza mnie opieką 
I w ręku trzyma swym 

 
- Pavlína Volná 

 

Sborová kuchyň v novém šatu 

 V prů be hů pra zdninový ch me sí ců  doznala zme n sborova  kůchýn .  

Kůra tor Růdolf Volný  výme nil pracovní  desků a kůchýn skoů linků osa zel nový m 

obloz ení m. Spolec ne  s manz elkoů nakoůpili nove  sklenice a ůbrůsý. Pra ci i mate-

ria l ve novali sborů darem ů pr í lez itosti z ivotní ho jůbilea, o ktere m se zmin ůjeme 

na jine m mí ste  Blůdovicke ho informa torů.  

Kůra torovi Volne mů i jeho manz elce patr í  velke  pode kova ní !  
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Narozeninový stupínek vítězů 

 Na pomýslný  stůpí nek ví te zů  se v c ervenci postavila pokladní  

našeho sboru – Ing. Kateřina Treichelová, ktera  ů spe s ne  absolvovala 

dvacetiletý  marato n, jenz  zaha jila ve svý ch dvaceti letech.  

Na drůhe m mí ste  se ůmí stil presbyter Luboš Rajdus, který  na z ivotní  

dra hů výbe hl o deset let dr í ve a v c ervenci probe hl pa skoů, ktera  zname-

nala vstůp do etapý 50+.  

Na nejvýs s í m stůpni se ůmí stil kurátor Rudolf Volný, který  patr í  mezi 

zkůs ene  vetera ný, a proto si poradil i se vs emi obtí z emi, ktere  se mů  

postavilý do cestý pr ed metoů s c í slem 60. 

Vs em jmenovaný m borců m blahopr ejeme, tiskneme jim dlane  a sve  růce 

spí na me k modlitbe , ať jim na dra ze z ivota sta le stac í  dech, vs e zvla dnoů 

s nadhledem a ů spe s ne  pokrac ůjí  vstr í c dals í m z ivotní m etapa m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak jsme slavili výročí kostela 

 V letos ní m roce 2019 jsme si pr ipomne li  

237. vý roc í  zaloz ení  kostela. Presbýter i zaha jili  

25. srpnový  den slavnostní m prů vodem v kostele.  

Na s  sbor navs tí vil fara r  Ladislav De vec ka z Tr ince 

z LECAV. Ve sve m ka za ní  se zamý s lel nad dr í ve js í m  

naproste m spole ha ní  se na Boha, mlůvil o be z ne m  

soůz ití  ne kolika generací  pod jednoů str echoů a o tom, 
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jak pevna  poůta k Bohů a Pí smů býlý dr í ve. Manz elka  

a dirigentka Eva De vec kova  zase pr edstavila smí s ený  

pe vecký  sbor, v jehoz  poda ní  zazne lý pí sne ,  

ktere  zna me i z nede lní ch bohoslůz eb. Na vs te va hostů  

pak jes te  pokrac ovala, presbýterký pr ipravilý pro  

pastorý a zpe va ký male  pohos te ní  v sa le na far e. 

Luterská evangelická církev augsburského vyznání  

v České republice (LECAV) je lutherskou církví působící 

na Těšínsku a v hlavním městě Praze. Vznikla roku 1995 

odštěpením od Slezské církve evangelické augsburského 

vyznání (SCEAV). LECAV se hlásí k dějinnému odkazu  

luterství na Těšínském Slezsku, kde evangelická církev existuje v různých organizačních formách nepřetržitě  

od první poloviny 16. století až dodnes. 

Pr í prava presbýterů  na odpolední  zahradní  slavnost 

zac ala v 15 h (lavic ký, gril, ka va, moůc ní ký i pivo).  

Letos snad poprve  chýbe lý oblí bene  frga lý nas í  Mirký 

Volne . Ale ochotne  pomohlý presbýterký Lůcie Býstron  

a Silvie Gletova , moůc ní ký rovne z  napeklý paní  Lůdmi-

la Gvoz ďova  a Karin Siůdova . 

V 16 hodin zac al velice kra sný  koncert olomoůcke   

skůpiný NOAH. Urc ite  bý si ji mnozí  ra di poslechli  

i ne kdý pr í s te . Pr í lez itosti jiste  bůdoů. Koncert si 

„neůz il“ presbýter Artůr Grůdzin ski, jelikoz  se velmi 

zodpove dne  ve noval kloba sa m na grilů, ktere  neme ne  zodpove dne  výbral Růdek Volný  s Mirkoů. Po koncerte  

býla ta prava  chůť se do ne c eho půstit. Ze 60 koůsků  zbýlý jen 4 a moůc ní ků  jeden talí r ek, takz e na kůp býl 

zvolen s pr ehledem a vs e býlo velmi chůtne . Uz  pr i prodeji kloba sek se ale poc así  zac alo dost me nit. Blí z ilý se 

c erne  mraký, a kdo zů stal, pr esůnůl se na farů. Za velke ho lija ků a ve trů se ve ztemne lý ch mí stnostech tvor ilý 

na hodne  skůpinký diskůtůjí cí ch a za ve r akce me l zvla s tní  ůvolne noů atmosfe rů. Na str í lení  z hmoz dí r e se letos 

nedostalo, do ve z e kostela ale ne kter í  výstoůpali. 

Vs em, kter í  se jakkoliv podí leli na organizaci, na kůpů, pec ení  a pr í prave , patr í  velký  dí k. 

- Jarmila Piechová, presbyterka 

 

Loučení, loučení, což je to těžká věc 

 Kolikra t se c love k v z ivote  loůc í ? Mnohokra t. Pokůd se vs ak 

s rodinoů nebo pr a teli loůc í me na dloůho c i navz dý, je to velmi  

te z ka  chví le. Mý jsme se v Blůdovicí ch rovne z  rozloůc ili s c love kem, 

dloůholetoů sborovnic koů paní  Z ofií  Gwo z dz ovoů, ktera  se ve 

svý ch 83 letech pr este hovala z rodne ho domů v Haví r ove  Z ivoticí ch 

do Domova seniorů  Sarepta v Komorní  Lhotce. Paní  Z ofii zna m  

od sve ho de tství , je to c love k srdec ný , pracovitý  a spole hají cí   

se v cele m sve m z ivote  na Boha.  

Nas í  sborovnic ce pr ejeme, abý se jí  nový  domov stal mí stem, kde se 

bůde dobr e cí tit a proz í vat Boz í  blí zkost. 

- Pavlína Volná 
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Příprava na chlad v kostele 

 Jedno lidove  rc ení  praví : Kdo je připraven, není ohrožen. V důchů te chto slov se odehra vala genera lní   

rekonstrůkce naftove ho kotle, který m je kostel výhr í va n v období  zimý. Bezpec nostní  technik jiz  dloůhoů  

dobů ůpozorn oval na neůte s ený  stav oboů kotlů  a doporůc oval jejich ů plne  odstavení . A protoz e z ijeme 

v dobe , kdý se ve ci spí s e výhazůjí  namí sto toho, abý se opravovalý, není  divů, z e ani odborne  firmý nebýlý  

naklone ný zevrůbne  oprave . Nepodar ilo se na m zjistit, co pr esne  pr ime lo s estici můz ů  k rozhodnůtí  chopit se 

tohoto dí la vlastní ma růkama. Mohl v tom bý t nesc etne kra t pr ipomí naný  pocit chladů z ů st jejich chotí ,  

ale klidne  i odve ka  toůha doka zat i to, co se zda  bý t nemoz ne . 

Hlavní mi akte rý popisovane  rekonstrůkce býli  

Karol Klimsza a Edvard Siůda. Jelikoz  se jedna   

o naftový  kotel, pr izvali si k sobe  znalce naftový ch  

motorů  – Karola Zielinů. S dals í mi odborný mi prace-

mi pomohli Karol Stas  a Hůbert Bilan. Na za ve rec ne   

viza z i se podí lel Roman Jelen. Kotel na ne jakoů dobů 

opůstil prostor kostela, ale ůz  je ope t nainstalovaný   

a plne  fůnkc ní . Jeho dvojc e po ne m z a rlive  pokůkůje,  

a to jej jes te  neslýs elo, jak si spokojene  pr ede,  

kdýz  je zapnůtý . Az  pr ijde jaro, snad se podobne   

ků rý take  doc ka .     

Vs em sedmi statec ný m de kůjeme za jejich obe tavost. 

Napoc í tali jste poůze s est jmen? Sedmý , ktere ho jsme 

me li na mýsli, je Pa n Bů h, bez jehoz  poz ehna ní  marne  

lidske  nama ha ní .  

- Vladislav Volný, pastor 

 

Chléb náš vezdejší dej nám dnes 

 Dne 16. r í jna se slaví  nejen v C eske  repůblice, ale v cele m sve te  sva tek za kladní  lidske  potraviný 

„Sve tový  den chleba“, anglický „Word Daý of Bread“, který  výhla sila sve tova  organizace r emeslný ch peka ren 

U.I.B.C. 

Hlavní m cí lem tohoto Dne chleba v nas í  zemi je informovat ver ejnost o soůc asne m stavů vý robý, prodeje  

a spotr ebý chleba v C eske  repůblice a tí m propagovat kvalitní  chle b, který  je výroben z tůzemský ch sůrovin. 

Pekar i chte jí  výzdvihnoůt jeho jedinec nost z hlediska vý z ivý, pr iblí z it chle b spotr ebiteli a na sledne  tí m vra tit 

chlebů ů ctů, va z nost a pr edevs í m hodnotů, jakoů vz dý me l.  

POHÁDKA O CHLEBU 

V jedne  daleke  zemi se jedna chůda   

vdova z ivila slůz boů ů bohate  a tajemne  

paní , ktera  z ila osame le v pochmůrne  

vile, napů l skrýte  ůprostr ed lesa.  

Dobra  vdova plnila velkorýse a pr esne  

svoů pra ci a jednoho dne jí  paní   

nec ekane  dala da rek – zvla s tní  prstý nek. 

„Kdýz  dvakra t otoc í s  na prstů tí mhle  

prstenem, mů z es  se prome nit,  

v cokoli si bůdes  pr a t,“ výsve tlila jí   
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podivna  paní . Vdova to nebrala pr í lis  va z ne , ale kdýz   

pr is la na kraj velka  bí da, na prstý nek si vzpomne la.  

Dala si ho na prst, dvakra t jí m otoc ila a prome nila se  

v na dherne ho sokola s rovnome rne  tvarovaný mi kr í dlý. 

Rozhodla se, z e poletí , dokůd nenajde kraj, v ne mz  bý 

nas la pomoc pro sve ho sýna i soůsedý. 

Lete la, dokůd nevýc erpala vs echný sí lý, a pak se vra tila smůtne  domů . Bí da totiz  postihla vs echný konc iný  

v kra lovství . Nebýlo za chraný pro nikoho. Ale vdova se nevzdala. Otoc ila znovů dvakra t prstenem a prome nila 

se v obrovský  a von avý  chle b. Kdýz  se její  sýn vra til domů  a ůvide l ten obrovský  chleba, půstil se s chůtí  do 

jí dla. Býl to jen chle b, ale za zrac ne  sýtil. Zatí mco vdovin sýn hltave  z vý kal, vide l, jak jde kolem jejich domů  

soůsed, se který m me l por a d obrovske  potí z e a ktere ho neme l vů bec ra d. Rozhodl se, z e si ho nebůde vs í mat, 

ale ne jake  hnůtí  srdce ho donůtilo pozvat ho, abý s ní m pojedl ten za zrac ný  chle b. Za chví li se to rozneslo po 

cele  vesnici a zac ali pr ibí hat dals í  lide : velcí  i malí , mladí  i star í , chůdí , nemocní  i zdraví , zoůfalí  a nepokojní . 

Zda lo se, z e chleba nikdý nespotr ebůjí  do konce. Nejenz e zaha ne l hlad, ale vzbůzoval v te ch, kdo ho jedli,  

klid, toůhů po pokoji, smýsl pro dobrotů a pr ina s el i zdraví  te la. Ti, kter í  býli nepr a teli, se smí r ili,  

a kdo se navza jem pr ehlí z eli, se na sebe srdec ne  sma li. Kaz doů noc se poslední  drobek chleba prome nil znovů 

ve velkorýsoů vdovů. Kaz de  ra no se vdova prome n o-

vala v obrovský  vonný  a chůtný  pecen chleba,  

který  z ivil te lo i důs i lidí  ve vesnici. A tak tomů býlo  

az  do dals í  sklizne . Po ní  lide  ůspor a dali velkoů  

slavnost. Vdova tam samozr ejme  býla take .  

Vs ichni, kdo se k ní  pr iblí z ili, me li zvla s tní   

pocit – z ena vone la po chlebů c erstve  výtaz ene m  

z pece. 

Bruno Ferrero: Květiny pro duši 

 

SZNITKA CHLEBA 
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Pszaja ci sznitko chleba 

sucho i posmarowano, 

chciołbych byś boła zy mnom 

co wiecor i co rano. 

 

Tysionce lot za tobom 

i chciołbych by terozki, 

stykło mi cie zawsze 

syciołaś nos i gości. 

 

Na kożdym leżysz stole 

na Ślonsku i w Warszawie, 

we knajpie ze gwiozdkoma 

i na biedoka ławie. 

 

Nigdy cie nie wyciepna 

choć suchyś i szczerstwiały, 

bo wiem że nasze rynce 

cie z mołki ugniotały. 

 

Krynćyli ło ciem filmy 

pisali ło cie wieszcze, 

że żodyn się nie łopsze 

by bajsnońć choć kapeckę. 

 

Nie musza mieć miljonof 

styknie mi chleba sznita, 

złotym we strożaku 

nie najys sie do syta. 



Křty 
Mia Zitzlsberger,  

Georg Zitzlsberger a Karina Pešatová 

Oliver Sebastian Škuta,  

Břetislav a Darja Škutovi 

Andreas Křístek,  

Lukáš a Barbora Křístkovi 

Eliška Amelia Henderson,  

Christopher L. a Kateřina Henderson 

Filip Fifeger,  

Lukáš Fifeger a Lucie Przeczková 

Jáchym Tipán,  

Ondřej a Markéta Tipánovi 

Jan Šťastný,  

Jan a Kateřina Šťastní 

Adéla Procházková,  

Stanislav Procházka a Tereza Sahulová 

Jakub Fierla,  

David a Marcela Fierlovi 

Eliška Dziadurová,  

Boleslav Dziadura a Jana Helisová 

Čestmír Niedl,  

Lukáš a Radka Niedlovi 

Alexandr Vicher,  

Juraj a Anna Vicherovi  

Jubilanté 
85 let  

Rzymanová Bronislava, Bludovice  
Nowak Tadeusz, Havířov  

Pavlas Václav, Bludovice   

80 let  
Kysalová Helena, Bludovice  

     Balonová Helena, Havířov  
     JUDr. Bujok Bronislav, Havířov  

     Szafarczyk Artur, Bludovice   

75 let  
Briosiová Olga, Datyně  

    Chmiel Franciszek, Havířov  

    Labudek Ervin, Šumbark   

70 let  
Cicha Jana, Havířov  

    Tomanová Irena, Datyně  
     Kniezek Zbigniew, Havířov  

    Musialek Stanislav, Datyně   

65 let  
Cieśla Jiří, Albrechtice  

   Wacławik Andrzej, Bludovice  
    Gasiorková Eva, Havířov  
    Bednárková Alice, Šenov  

    Pawlasová Anděla, Havířov   

60 let  
Volný Rudolf, Bludovice  

    Borová Marcela, Bludovice  

  55 let 
Ožanová Pavlína, Šumbark  
    Przeczek Česlav, Suchá  

    Małysz Jan, Bludovice   

50 let 

Michalik Jan, Bludovice  
     Michalik Czesław, Bludovice  

    Rajdus Luboš, Datyně  

    Grudzińska Wanda, Bludovice  
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Svatby 
Škutovi, Břetislav a Darja,  

roz. Tomaniecová 

Lvoncovi, Nikola Ungurjanović a Nikola,  

roz. Lvonc 

Malošíkovi, Róbert a Nikol,  

roz. Haftová 

Bambuškovi, Martin a Kateřina,  

roz. Ondrušíková 

Hovůrkovi, Jan a Renáta,  

roz. Delongová 

Jopkovi, Martin a Petra,  

roz. Bulátová 

Mazurovi, Marian a Karolina,  

roz. Staśová  

 

Pohřby 
Zdeněk Krzystek,  

84 let, Těrlicko  

Josef Ptak,  

79 let, Podlesí 

Milada Folwarczná, r. Kobierská,  

96 let, Šenov 

Helena Bednářová, r. Chlebková,  

89 let, Havířov  

Jaroslav Toman,  

71 let, Podlesí 

Bronislaw Niemiec,  

91 let, Těrlicko 


