Čtvrtletník bludovického sboru Slezské církve evangelické a. v. • červenec - září 2019 • Cena 20,- Kč

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 nam Bůh chtel dat deset rad či přikázání, ktere bý se týkalý nasí prace, co bý
obsahovalý? Zkůsme premýslet spolecne.
Přikázání první: Bůď vdecný za pondelí. Proc býchom meli Bohů
dekovat za pondelí? Protoze pondelí je Bozí výnalez. Stejne tak prace je
Bozí výnalez. První veta Bible zní: Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.
Jinými slový: první, o kom Bible ríka, ze pracoval, je Bůh. Bohove okolních
narodů nepracovali. Ovsem JAHVE ano. A podobne Izraelci býli ve staroveků jediným narodem, který vnímal praci jako privilegiům, nikoli jako
prokletí. Buď vděčný za pondělí.
Přikázání druhé: Pracůj, jako kdýbý býl Bůh tvým nadrízeným.
Podobnoů mýslenků napsal apostol Pavel v Liste Koloským: Cokoli děláte,
dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu. Kdýbých se vas zeptal:
Co býste ve svem zamestnaní delali prístí týden jinak, kdýbýste vedeli,
ze vasím zamestnavatelem je Jezís Kristůs? Co býste delali jinak? A teď
pozor. On jím skůtecne je! On je ůz nýní nasím Panem. Mnozí lide vedí,
ze jsme kresťane. A velmi peclive zkoůmají, jak je nas zivot ovlivnen
Bohem, kteremů veríme. Pracuj, jako kdyby byl Bůh tvým nadřízeným.
Přikázání třetí: Pamatůj na lehke jho. Jezís rekl: 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 techto slovech si Jezís
výpůjcil ilůstraci, kteroů lide mohli pozorovat temer denne na hospodarstvích a polích. Hovoril o jhů,
ktere spojovalo dve tazna zvírata. Zatez se rovnomerne rozlozila, zkůsenejsí zvíre korigovalo smer a tempo
mene zkůseneho. Co chtel Jezís tímto obrazem ríci? Nikdy nepracuj sám. Jestliže se pouštíš do práce, pozvi mě
k ní také. Kdýz stojís pred nejakým narocným ůkolem, rekni v modlitbe: Pane Bože, jak si s tím poradíme?
Popros ho o pomoc. Vloz na nej tezke bremeno pracovního stresů a starostí, ktere te drtí. Tretí prikazaní zní:
Pamatuj na lehké jho.
Přikázání čtvrté: Nech si poradit. Prace je jedním z nejlepsích míst na svete, kde se dozvís pravdů o sobe.
V knize Prísloví nachazíme výrok: Ze zpupnosti vzniká jen hádka, kdežto u těch, kdo si dají poradit, je moudrost.
Nase hodnota není dana nasím pracovním výkonem, nýbrz plýne ze skůtecnosti, ze jsme býli stvoreni Bohem
a jsme jeho milovanými detmi. To znamena, ze podnetý k osobnostnímů růstů nevnímame jako ůtok na
vlastní hodnotů. Jezísovi nasledovníci jsoů lidmi, kterí se toůzí neůstale rozvíjet a ůcit. Proto nasloůchají tomů,
co jim ríkají drůzí, a pracůjí na sobe. Nech si poradit.
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Přikázání páté: Neporovnavej se s drůhými. Jestlize nekomů zavidíme jeho pozici, titůl, karierů, plat,
schopnosti, vezme, ze tento postoj ma na nas vnitrní zivot rozkladný vliv. Zavist a neprejícnost postůpne
ovladnoů cele nase telo a proniknoů i do naseho mozků. Zavist a animozitů nedokazeme ovladat svoů vůlí.
Není to tak, ze svemů mozků prikazeme: přestaň s tou závistí už jednou provždy! Jediný způsob, jak s nimi
pracovat, je modlitba. Paradoxne se jedna o modlitbů za cloveka, s nímz mame vnitrní problem.
Prostrednictvím takove modlitbý nas Bůh od zavisti a animozitý osvobozůje. Neporovnávej se s druhými.
Přikázání šesté: Pocítej s problemý. Kazdý, kdo se rozhodne pracovat, si preje, abý se mů výhýbalý vsechný
problemý, ale tý se dostaví. Prace je tezka. Bible hovorí o tom, ze jedním z důsledků hríchů, který se ve svete
objevil po padů cloveka, býla kontaminace pracovního prostredí: 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 Novem zakone hovorí Jezís o tom, ze clovek, který položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro
království Boží. Co tato slova znamenají? Jestlize se půstím do orbý pomocí plůhů, pak to znamena, ze půda je
tvrda. Kdýbý tomů tak nebýlo, nemůsel bých ji plůhem kýprit. To znamena, ze nemohů po peti minůtach oraní
ríci: ta půda je tvrdá, končím s tím. Nikoli, můsím pokracovat. Protoze vím, ze ta tvrdost půdý je důvod, proc
jsem s oraním vůbec zacal. Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý. S problémy je třeba počítat.
Přikázání sedmé: Vloz se do prace, kteroů mas výkonat dnes. Pokůd chceme dosahnoůt nejakeho cíle, zabývejme se prítomností, zbýtkem se zabývejme, az nastane bůdoůcnost. Kniha Kazatel to výjadrůje nasledovne:
Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil, neboť není díla ani myšlenky ani poznání ani moudrosti v říši
mrtvých, kam odejdeš. Prace, kteroů aktůalne výkonavas, je prace, kteroů chtej delat nejlepe, jak dokazes.
Otazka, kteroů se mas zabývat, zní: Dělám svou práci dobře? To, co mam resit, 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 praci pecůj o vztahý. Vztah s Bohem ma
velmi tesnoů soůvislost se vztahý k blizním. Nezamestnavej se
otazkoů: Kdy si mě tady někdo všimne? Spíse si poloz otazků:
Komu mohu být prospěšný? Ve starozakonní knize Kazatel cteme:
Lépe dvěma než jednomu, ovsem důlezite je zdůvodnení, ktere ma
ůzkoů vazbů na praci: mají dobrou mzdu ze své práce. Zaver zní:
V práci pečuj o vztahy, abý v ní býlo dvema skůtecne lepe nez
jednomů.
Přikázání deváté: Pamatůj na tý, kterí nemohoů pracovat.
Nezamestnanost je velký problem, nejen na ekonomicke rovine.
Lide, kterí nemají praci, se cítí zbýtecní, menecenní. Bůh nas
stvoril ke svemů obrazů, a to znamena, ze nam dal moznost tvorit, ale predevsím nam dal moznost jej ůctívat. I ti, kterí nemohoů pracovat, mohoů zít sve zivotý s Bohem.
Pamatujme, že i ti, kteří nemohou pracovat, žijí svůj plnohodnotný život, protože ho prožívají s Bohem.
Přikázání desáté: Pamatůj, ze to nejdůlezitejsí dílo jiz býlo výkonano. Ten hlavní důvod, proc v nedeli
nepracůjeme, spocíva v tom, ze ta nejdůlezitejsí prace jiz býla výkonana. Kdý? Pred dvema tisíci letý. Kým?
Tesarem z Nazareta. Kde? Na krízi. Jezís Kristůs tam smazal dlůh nasich hríchů a ve velikonocní nedeli
premohl smrt a daroval nam neochvejnoů nadeji zivota vecneho. A mý se smíme kazde pondelí do tohoto
Bozího díla vlozit a sírit jeho kralovství ve skolach, ůradech, obchodech, dílnach, bankach, kancelarích,
knihovnach, můzeích, na internetů, proste vsůde. Průmerný clovek pracůje týdne 40 hodin a straví v kostele
hodinů. Nechceme zde srovnavat, jde o to, abýchom do kazde z techto hodin pozvali Boha. Nedelní
shromazdení je místem, kde Bůh sloůzí nam, abý nas povzbůdil, nasmeroval, naplnil svým Důchem,
abýchom mohli zít jako jeho výslanci v dalsích sesti dnech týdne s vedomím, ze to nejdůležitější dílo,
již bylo vykonáno. Proto se smíme zítra probůdit a ríct: Díký Bohů, ze je pondelí.
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V jiné roli
Po 6 letech jsem se vratil na detský
tabor poradaný nasím sborem. Tentokrat
vsak trochů jinak – v roli vedoůcího. Důvodem me ůcasti býlo nahle onemocnení jednoho z vedoůcích. Původne jsem mel zůstat
poůze 3 dný, avsak kdýz jsem se nadechl
taborove atmosferý, nedokazal jsem odjet
drív. Letní tabor pro deti se letos konal ve
dnech 4. – 9. srpna na chate Hradek.

Fůnkce vedoůcích se zhostili pastorova
Pavlína Volna a clenove dorostů Dominik
Volný, Frederik Volný a Magdalena
Skotnicova. Rozhodne vsak nebýla tak pohodlna, jak jsem ocekaval. Z naseho dorostů
jsem zvýklý na to, ze se vedoůcí ůcastní
vsech aktivit – her, zpevů a zabavý.
Jako taborový vedoůcí jsem ale býl ten, kdo
hrý výmýslel, ale nehral je, zabavne aktivitý

pripravoval, ale neůcastnil se jich a ve
volnem case, kdýz vsichni odpocívali,
jsem ůklízel a chýstal dalsí aktivitý.
Na drůhoů stranů býlo ůzasne prihlízet
tomů, jak si deti hrý ůzívají, radůjí se z nich
a zaroven mezi seboů soůperí. Rad jsem
travil cas na míste, kde stres, povinnosti
a negativismý kazdodenního zivota býlý
nahrazený detskoů radostí, smíchem
a naprostoů spokojeností.

Zajímave býlo tez pozorovat experiment,
jenz navrhla nase dloůholeta zdravotnice
Zůzana Babiankova a v ramci ktereho býlý
detem
odebraný
mobilní
telefoný.
Zpocatků se deti neůstale nervozne ptalý,
kdý mobilý dostanoů zpet. Postůpem
casů vsak mobilní telefoný v jejich
zivote nahradil spolecne stravený cas
a vzajemna konverzace. Klůci pak dokonce
chteli hrat hrů na schovavanoů s devcatý
a naopak.
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Na tabore mimo jiných aktivit samozrejme
nechýbela biblicka zamýslení, zpev, hratký
v bazenů, stolní hrý, výslap, taborak
a stezka odvahý, ktere se zhostili nasi
nejstarsí taborníci. Po celoů dobů nam
zlepsovala naladů výborna kůchýne
manzelů Rýchtarkových a jejich pracovního
týmů, kterí meli mnohdý co delat,

abý stíhali nakrmit hladove taborníký, kterí
si bez ostýchů pridavali dalsí a dalsí porce.
Co me nejvíce bavilo? Kdýz me deti zadalý,
abých je hazel do bazenů. Kdýbý jen tůsilý,
jakoů jsem z toho mel 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 początků połączýła
nas miłosc do
tanca,
Artůr
tanczýł
tance
towarzýskie: latýnoamerýkanskie
i standardowe, Wanda tance lůdowe. Od tanca do tanca i do rozanca.
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 dłůzszego czasů jako inzýnier bůdowlaný jak w Czechach tak
w Polsce. Po złozeniů aůtorýzacji w polskiej izbie inzýnierow obecnie kierůję
robotami bůdowlanými na wielů bůdowach w Polsce. Aktůalnie pracůję
w firmie AWT i bůdůjemý dla polskiej firmý PKP malarnię i lakiernię wagonow
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kolejowých w Klůczborků. Jestem osobą techniczną i praktýczną, lůbię dokładnosc i precýzję,
lůbię wýmýslac i łączýc to w całosc.
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 małoklasowce, ůczę dzieci od 1 do 5
w klasach łączoných. Obecnie ůczę razem trzý klasý
2,4,5. A co mnie czeka? Na pewno důzo pracý i wiele
niespodzianek, bo w mojej pracý zawodowej człowiek
nigdý się nie nůdzi. W dodatků prowadzę zespoł
folklorýstýczný „Dziecka ze Stonawý“, więc oprocz
wpajania ůczniom wiedzý, spędzam z nimi swoj czas
i poza lekcjam cwicząc tance, spiewý, zabawý do
programow na wýstępý. W zespole mam rowniez
przedszkolaki, a przýchodzą rowniez i absolwenci,
co mnie bardzo cieszý. Jůz teraz wiem, ze w pazdzierniků czeka mnie z zespołem wýstęp w Stonawie,
w listopadzie trzýdniowý wýjazd do Polski do
Koszęcina na warsztatý taneczne, a oprocz tego
w trakcie roků wýstępý okoliczbosciowe w Stonawie
i poza Stonawą, przýgotowýwanie do konkůrsow,
no i jůbileůsz 120-lecia stonawskiej polskiej podstawowki.
4. Wando i Arturze, co robicie w swoim wolnym czasie? Jak świętowaliście 25 lat wspólnego życia?
Krolestwem Artůra jest obecnie ogrod, drewno i kamien, przýcinanie drzew i krzewow, siedzenie w przýrodzie przý kominků z rodziną i naszými zwierzętami, szczegolnie z zawsze ciekawskim psem Goldim.
Krolestwem Wandý jest porządek domowý, oraz wszýstkie prace domowe. - Od czasů do czasů cos mi zona
ůpiecze - narzeka Artůr, kochającý polski „sernik i szarlotkę”. Naszą rocznicę 25 lat býcia razem
swiętowalismý w pięknej podrozý do Chioggii, Wenecji i Padwý we Włoszech. Býł to pomýsł naszego sýna,
albowiem Artůr oprocz polskich korzeni ma rowniez dalekie włoskie.
W ten pomýsł wciągnął nasze najblizsze osobý i razem sprawili nam miłą
niespodziankę. Poniewaz mało podrozůjemý, býło to po dłůgim czasie,
bardzo przýjemne spędzenie wakacji. Chcielibýsmý podziękowac naszej
rodzinie i przýjaciołom za wspaniałý i przemýslaný prezent, ale bez naszego
tłůmacza (corki Asi) zgůbilibýsmý się wszędzie i we wszýstkim. Jednak býło
wspaniale, ciepło, zwiedzilismý wiele ciekawých zabýtkow, skosztowalsmý
gůrmanskiego 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 corki w konkůrsach, zdobýcie týtůłů
zawodowego naszego sýna, ale i radosc z tego, ze mamý rodzinę,
przýjacioł, dom, chociaz nie zawsze býło łatwo. A planý na przýszłosc?
Zýc szczęsliwie az do smierci... Zobaczýmý, jakie planý ma dla nas Bog.
- Děkuji za rozhovor, Pavlína Volná
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20 let společné práce pěveckého
sboru Laudate
Psal se rok 1999…
Tento rok býl pro nasi rodinů významný tím, ze se nam
10. kvetna narodil drůhorozený sýn Frederik. Po jeho
krtů, na pamatků zalození kostela, se na me obratil tehdý jeste administrator Vladislav Volný, zda bých se ůjala vedení peveckeho sborů tvoreneho mladými sborovníký, který v Blůdovicích jiz nekolik let existoval pod
vedením různých sbormistrů (Regina Bednaríkova,
Janina Ptakova). V soůcasne dobe vsak nema nikoho,
kdo bý se jej ůjal. Rozhodla jsem se okamzite a nabídků jsem s radostí prijala. První výstoůpení pod mým vedením se ůskůtecnilo v blůdovickem kostele 12. zarí 1999, kde jsme zazpívalý písne:
Ať dobrý Bůh je stále s vámi a Bible.

V
novodobem
sborů Laůdate
zpívalo v letech
1999 - 2019 celkem 23 zpevacek, pricemz ů samotneho zrodů
v roce 1999 stalý týto clenký: Pavlína
Volná, Mirka Volná, Jana Kubiczková,
Jarmila Rajdusová, Halina Hekerová,
Anna Macurová, Michaela Šteflíčková
a Renáta Volná-Enenkelová. V dalsích
mesících a letech se postůpne
pridavalý:
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.
Soůcasný stav sborů je 11 zpevacek. To, ze lide do
sborů prichazejí a casem odchazejí z osobních a jiných

důvodů, je samozrejma vec. Za nejvetsí ztratů vsak
povazůjeme
ůmrtí
nasí
aktivní
zpevacký
Janý Kůbiczkove v roce 2016, ktera patrila
k nejvernejsím clenkam soůborů.
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Pevecký sbor Laůdate výstůpůje se
svým
písnovým
repertoarem
desetkrat
rocne:
v
kostele
v Blůdovicích, v kaplích v Senove
a na Sůmbarků a v okolních
sborech SCEAV (Ostrava, Orlova,
Stonava, Býstrice nad Olsí).
Clenký sborů zpívají vetsinoů dvojhlasne ceske a polske písne,
ale obcas si troůfnoů i na písne
anglicke, latinske nebo hebrejske.
Nas sbor nechceme oddelovat od
jiných slozek sborů, proto se radý
poůstíme do spolecných projektů
s detmi z nedelní skolý,
konfirmandý nebo s dorostem.
V minůlých letech se nekolik clenek soůborů zůcastnilo dvoů výjimecných peveckých aktivit: nacviků oratoria
Stvoření, se kterým spolecne s nemeckými soůborý výstoůpilý v roce 2017 v nemeckem Braůnschweigů,
a nacviků Biblických písní, s nimiz se výstůpovalo v roce 2018 v ramci 100. výrocí vzniků
Ceskoslovenske repůbliký v Ostrave.
Píše se rok 2019…
Rok 2019 je nasí církví oznacen Rokem vděčnosti. Jmenem svým i soůborů Laůdate výjadrůji
nesmírnoů vdecnost nasemů Bohů, který nam po celých 20 let zachovaval svoů prízen,
vedl a inspiroval nas k tvůrcí praci, posiloval a otevíral nase srdce i mýsl.
Nasimi písnemi chceme chvalit Boha a jejich prostrednictvím prinaset poselství o Bozí lasce
vsem nasim sborovníkům.

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 průbehů prazdninových mesíců doznala zmen sborova kůchýn.
Kůrator Růdolf Volný výmenil pracovní desků a kůchýnskoů linků osazel novým
oblozením. Spolecne s manzelkoů nakoůpili nove sklenice a ůbrůsý. Praci i material venovali sborů darem ů prílezitosti zivotního jůbilea, o kterem se zminůjeme
na jinem míste Blůdovickeho informatorů.
Kůratorovi Volnemů i jeho manzelce patrí velke podekovaní!
Bludovický informátor
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Narozeninový stupínek vítězů
Na pomýslný stůpínek vítezů se v cervenci postavila pokladní
našeho sboru – Ing. Kateřina Treichelová, ktera ůspesne absolvovala
dvacetiletý maraton, jenz zahajila ve svých dvaceti letech.
Na drůhem míste se ůmístil presbyter Luboš Rajdus, který na zivotní
drahů výbehl o deset let dríve a v cervenci probehl paskoů, ktera znamenala vstůp do etapý 50+.
Na nejvýssím stůpni se ůmístil kurátor Rudolf Volný, který patrí mezi
zkůsene veteraný, a proto si poradil i se vsemi obtízemi, ktere se mů
postavilý do cestý pred metoů s císlem 60.
Vsem jmenovaným borcům blahoprejeme, tiskneme jim dlane a sve růce
spíname k modlitbe, ať jim na draze zivota stale stací dech, vse zvladnoů
s nadhledem a ůspesne pokracůjí vstríc dalsím zivotním etapam.

- Vladislav Volný, pastor

Jak jsme slavili výročí kostela
V letosním roce 2019 jsme si pripomneli
237. výrocí zalození kostela. Presbýteri zahajili
25. srpnový den slavnostním průvodem v kostele.
Nas sbor navstívil farar Ladislav Devecka z Trince
z LECAV. Ve svem kazaní se zamýslel nad drívejsím
naprostem spolehaní se na Boha, mlůvil o beznem
soůzití nekolika generací pod jednoů strechoů a o tom,
Bludovický informátor
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jak pevna poůta k Bohů a Písmů býlý dríve. Manzelka
a dirigentka Eva Deveckova zase predstavila smísený
pevecký sbor, v jehoz podaní zaznelý písne,
ktere zname i z nedelních bohoslůzeb. Navsteva hostů
pak jeste pokracovala, presbýterký pripravilý pro
pastorý a zpevaký male pohostení v sale na fare.
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.
Príprava presbýterů na odpolední zahradní slavnost
zacala v 15 h (lavický, gril, kava, moůcníký i pivo).
Letos snad poprve chýbelý oblíbene frgalý nasí Mirký
Volne. Ale ochotne pomohlý presbýterký Lůcie Býstron
a Silvie Gletova, moůcníký rovnez napeklý paní Lůdmila Gvozďova a Karin Siůdova.
V 16 hodin zacal velice krasný koncert olomoůcke
skůpiný NOAH. Urcite bý si ji mnozí radi poslechli
i nekdý príste. Prílezitosti jiste bůdoů. Koncert si
„neůzil“ presbýter Artůr Grůdzinski, jelikoz se velmi
zodpovedne venoval klobasam na grilů, ktere nemene zodpovedne výbral Růdek Volný s Mirkoů. Po koncerte
býla ta prava chůť se do neceho půstit. Ze 60 koůsků zbýlý jen 4 a moůcníků jeden talírek, takze nakůp býl
zvolen s prehledem a vse býlo velmi chůtne. Uz pri prodeji klobasek se ale pocasí zacalo dost menit. Blízilý se
cerne mraký, a kdo zůstal, presůnůl se na farů. Za velkeho lijaků a vetrů se ve ztemnelých místnostech tvorilý
nahodne skůpinký diskůtůjících a zaver akce mel zvlastní ůvolnenoů atmosferů. Na strílení z hmozdíre se letos
nedostalo, do veze kostela ale nekterí výstoůpali.
Vsem, kterí se jakkoliv podíleli na organizaci, nakůpů, pecení a príprave, patrí velký dík.
- Jarmila Piechová, presbyterka

Loučení, loučení, což je to těžká věc
Kolikrat se clovek v zivote loůcí? Mnohokrat. Pokůd se vsak
s rodinoů nebo prateli loůcíme na dloůho ci navzdý, je to velmi
tezka chvíle. Mý jsme se v Blůdovicích rovnez rozloůcili s clovekem,
dloůholetoů sborovnickoů paní Zofií Gwozdzovoů, ktera se ve
svých 83 letech prestehovala z rodneho domů v Havírove Zivoticích
do Domova seniorů Sarepta v Komorní Lhotce. Paní Zofii znam
od sveho detství, je to clovek srdecný, pracovitý a spolehající
se v celem svem zivote na Boha.
Nasí sborovnicce prejeme, abý se jí nový domov stal místem, kde se
bůde dobre cítit a prozívat Bozí blízkost.
- Pavlína Volná
Bludovický informátor
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Příprava na chlad v kostele
Jedno lidove rcení praví: Kdo je připraven, není ohrožen. V důchů techto slov se odehravala generalní
rekonstrůkce naftoveho kotle, kterým je kostel výhrívan v období zimý. Bezpecnostní technik jiz dloůhoů
dobů ůpozornoval na neůtesený stav oboů kotlů a doporůcoval jejich ůplne odstavení. A protoze zijeme
v dobe, kdý se veci spíse výhazůjí namísto toho, abý se opravovalý, není divů, ze ani odborne firmý nebýlý
naklonený zevrůbne oprave. Nepodarilo se nam zjistit, co presne primelo sestici můzů k rozhodnůtí chopit se
tohoto díla vlastníma růkama. Mohl v tom být nescetnekrat pripomínaný pocit chladů z ůst jejich chotí,
ale klidne i odveka toůha dokazat i to, co se zda být nemozne.
Hlavními akterý popisovane rekonstrůkce býli
Karol Klimsza a Edvard Siůda. Jelikoz se jedna
o naftový kotel, prizvali si k sobe znalce naftových
motorů – Karola Zielinů. S dalsími odbornými pracemi pomohli Karol Stas a Hůbert Bilan. Na zaverecne
vizazi se podílel Roman Jelen. Kotel na nejakoů dobů
opůstil prostor kostela, ale ůz je opet nainstalovaný
a plne fůnkcní. Jeho dvojce po nem zarlive pokůkůje,
a to jej jeste neslýselo, jak si spokojene prede,
kdýz je zapnůtý. Az prijde jaro, snad se podobne
kůrý take docka.
Vsem sedmi statecným dekůjeme za jejich obetavost.
Napocítali jste poůze sest jmen? Sedmý, ktereho jsme
meli na mýsli, je Pan Bůh, bez jehoz pozehnaní marne
lidske namahaní.
- Vladislav Volný, pastor

Chléb náš vezdejší dej nám dnes
Dne 16. ríjna se slaví nejen v Ceske repůblice, ale v celem svete svatek zakladní lidske potraviný
„Svetový den chleba“, anglický „Word Daý of Bread“, který výhlasila svetova organizace remeslných pekaren
U.I.B.C.
Hlavním cílem tohoto Dne chleba v nasí zemi je informovat verejnost o soůcasnem stavů výrobý, prodeje
a spotrebý chleba v Ceske repůblice a tím propagovat kvalitní chleb, který je výroben z tůzemských sůrovin.
Pekari chtejí výzdvihnoůt jeho jedinecnost z hlediska výzivý, priblízit chleb spotrebiteli a nasledne tím vratit
chlebů ůctů, vaznost a predevsím hodnotů, jakoů vzdý mel.

POHÁDKA O CHLEBU
V jedne daleke zemi se jedna chůda
vdova zivila slůzboů ů bohate a tajemne
paní, ktera zila osamele v pochmůrne
vile, napůl skrýte ůprostred lesa.
Dobra vdova plnila velkorýse a presne
svoů praci a jednoho dne jí paní
necekane dala darek – zvlastní prstýnek.
„Kdýz dvakrat otocís na prstů tímhle
prstenem,
můzes
se
promenit,
v cokoli si bůdes prat,“ výsvetlila jí
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podivna paní. Vdova to nebrala prílis vazne, ale kdýz
prisla na kraj velka bída, na prstýnek si vzpomnela.
Dala si ho na prst, dvakrat jím otocila a promenila se
v nadherneho sokola s rovnomerne tvarovanými krídlý.
Rozhodla se, ze poletí, dokůd nenajde kraj, v nemz bý
nasla pomoc pro sveho sýna i soůsedý.
Letela, dokůd nevýcerpala vsechný sílý, a pak se vratila smůtne domů. Bída totiz postihla vsechný konciný
v kralovství. Nebýlo zachraný pro nikoho. Ale vdova se nevzdala. Otocila znovů dvakrat prstenem a promenila
se v obrovský a vonavý chleb. Kdýz se její sýn vratil domů a ůvidel ten obrovský chleba, půstil se s chůtí do
jídla. Býl to jen chleb, ale zazracne sýtil. Zatímco vdovin sýn hltave zvýkal, videl, jak jde kolem jejich domů
soůsed, se kterým mel porad obrovske potíze a ktereho nemel vůbec rad. Rozhodl se, ze si ho nebůde vsímat,
ale nejake hnůtí srdce ho donůtilo pozvat ho, abý s ním pojedl ten zazracný chleb. Za chvíli se to rozneslo po
cele vesnici a zacali pribíhat dalsí lide: velcí i malí, mladí i starí, chůdí, nemocní i zdraví, zoůfalí a nepokojní.
Zdalo se, ze chleba nikdý nespotrebůjí do konce. Nejenze zahanel hlad, ale vzbůzoval v tech, kdo ho jedli,
klid, toůhů po pokoji, smýsl pro dobrotů a prinasel i zdraví tela. Ti, kterí býli neprateli, se smírili,
a kdo se navzajem prehlízeli, se na sebe srdecne smali. Kazdoů noc se poslední drobek chleba promenil znovů
ve velkorýsoů vdovů. Kazde rano se vdova promenovala v obrovský vonný a chůtný pecen chleba,
který zivil telo i důsi lidí ve vesnici. A tak tomů býlo
az do dalsí sklizne. Po ní lide ůsporadali velkoů
slavnost. Vdova tam samozrejme býla take.
Vsichni, kdo se k ní priblízili, meli zvlastní
pocit – zena vonela po chlebů cerstve výtazenem
z pece.
Bruno Ferrero: Květiny pro duši

SZNITKA CHLEBA

Pszaja ci sznitko chleba
sucho i posmarowano,
chciołbych byś boła zy mnom
co wiecor i co rano.

Nigdy cie nie wyciepna
choć suchyś i szczerstwiały,
bo wiem że nasze rynce
cie z mołki ugniotały.

Tysionce lot za tobom
i chciołbych by terozki,
stykło mi cie zawsze
syciołaś nos i gości.

Krynćyli ło ciem filmy
pisali ło cie wieszcze,
że żodyn się nie łopsze
by bajsnońć choć kapeckę.

Na kożdym leżysz stole
na Ślonsku i w Warszawie,
we knajpie ze gwiozdkoma
i na biedoka ławie.

Nie musza mieć miljonof
styknie mi chleba sznita,
złotym we strożaku
nie najys sie do syta.
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Křty

Jubilanté

Svatby

Mia Zitzlsberger,
Georg Zitzlsberger a Karina Pešatová

85 let

Škutovi, Břetislav a Darja,
roz. Tomaniecová

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

Adéla Procházková,
Stanislav Procházka a Tereza Sahulová
Jakub Fierla,
David a Marcela Fierlovi

Kysalová Helena, Bludovice
Balonová Helena, Havířov
JUDr. Bujok Bronislav, Havířov
Szafarczyk Artur, Bludovice

75 let
Briosiová Olga, Datyně
Chmiel Franciszek, Havířov
Labudek Ervin, Šumbark
Cicha Jana, Havířov
Tomanová Irena, Datyně
Kniezek Zbigniew, Havířov
Musialek Stanislav, Datyně

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

65 let

Eliška Dziadurová,
Boleslav Dziadura a Jana Helisová

Alexandr Vicher,
Juraj a Anna Vicherovi

80 let

70 let

Jan Šťastný,
Jan a Kateřina Šťastní

Čestmír Niedl,
Lukáš a Radka Niedlovi

Rzymanová Bronislava, Bludovice
Nowak Tadeusz, Havířov
Pavlas Václav, Bludovice

Cieśla Jiří, Albrechtice
Wacławik Andrzej, Bludovice
Gasiorková Eva, Havířov
Bednárková Alice, Šenov
Pawlasová Anděla, Havířov

60 let

Zdeněk Krzystek,
84 let, Těrlicko
Josef Ptak,
79 let, Podlesí
Milada Folwarczná, r. Kobierská,
96 let, Šenov

Volný Rudolf, Bludovice
Borová Marcela, Bludovice

Helena Bednářová, r. Chlebková,
89 let, Havířov

55 let

Jaroslav Toman,
71 let, Podlesí

Ožanová Pavlína, Šumbark
Przeczek Česlav, Suchá
Małysz Jan, Bludovice

Bronislaw Niemiec,
91 let, Těrlicko

50 let
Michalik Jan, Bludovice
Michalik Czesław, Bludovice
Rajdus Luboš, Datyně
Grudzińska Wanda, Bludovice
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