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Martinů Voices

Koncert duchovní hudby

Který milovník hudby z Moravskoslezského kraje by neznal Svatováclavský hudební festival?
Pro zajímavost dodejme, že letos oslavil
10. výročí své existence a koná se pravidelně od
28. září do 28. října v různých městech našeho
kraje.

V sobotů 23. listopadů 2013 se v blůdovickem
kostele konal koncert důchovní hůdby, ktery ma
ůz svoů dloůholetoů tradici v rímsko-katolickem
kostele sv. Anny v Havírove-Meste. Z důvodů rekonstrůkce katolickeho kostela se tento koncert
ůskůtecnil ů nas v Blůdovicích. Hlavními ůcinkůjícími byl zensky pevecky sbor Čanticorům pri
MKS Havírov pod vedením Vítezslava Soůkůpa,
hosty koncertů byli: Ostravsky smíseny sbor, ktery dirigovala Veronika Kadlecova, a soliste Jirí
Soůkůp (trůbka) a Katerina Ondrůsíkova (klavír).

Jeden z mnoha koncertů se ůskůtecnil 23. ríjna
2013 i v nasem kostele. Meli jsme jedinecnoů
moznost seznamit se s vokalním telesem
Martinů Voices pod vedením sbormistra Lukáše
Vasilka, které je schopné interpretovat sborovoů
tvorbů na nejvyssí ůmelecke ůrovni. V jejich
repertoarů jsoů nejen díla klasika ceske hůdby
Bohůslava Martinů, jehoz jmeno je soůcastí nazvů telesa, ale i hůdbů od renesance az po soůcasnost.
V
ramci
koncertů
jsme
vyslechli díla Gregoria Allegriho (Miserere),
Jana Novaka (Mytologicka cvicení), Bohůslava
Martinů (Čtyri písne o Marii) a Michaela
Tippetta (5 cernosskych spiritůalů).

Podzimní listopadání - Koncertní sbor Permoník měl ohlas
Nevsedním zazitkem v evangelickem kostele v Havírove-Blůdovicích bylo vystoůpení koncertního
sborů Permoník, ktere se ůskůtecnilo 15. 11. 2013 na II. ůmeleckem listopadaní na zachranů varhan.
Sbor Permoník, ktery je znamy nejen ů nas, ale i ve svete (koncertoval napr. v Japonsků, USA, Aůstralii i v mnoha evropskych mestech) zazpíval pod vedením sbormistryne Evy Seinerove (na obrazků)
v predadventním case skladby z různych zemí - Nemecka,
Francie, Izraele, Anglie a mnoha dalsích. Jiz pri prvních
tonech jsme se zasnili a zaposloůchali do nadherneho
zpevů 40-ti devcat, ktera svymi hlasy pripomínala zpev
andelů. Zajímavoů vsůvkoů byl zpev můzskeho komorního sborů pod vedením Zůzany Widnicove, ktery zazpíval americky spiritůal a pozdeji take Jingle bell rock,
ktery byl soůcastí skladby Jingle bells through the ages,
v níz jsme se z období renesance presůnůli pres různe
hůdební styly az do 21. století a dozvedeli jsme se, ze
je to vlastne písen zmrzlinarů.
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KS Permoník zpíva jiz 47 let a po celoů dobů ho vede Eva Seinerova. Ovsem bez pomoci jejích pratel, kolegů a rodiny by pevecky sbor nemohl fůngovat. V prve rade je
manazersky vede manzel sbormistryne
Ivan Seiner, hlasova poradkyne Martina
Jůríkova, ktera take ůkazala sve pevecke
ůmení, a v neposlední rade Hana Sobrova,
ktera ůsedla za klavírem. Sbor Permoník
znam jiz od svych detskych let a mohů potvrdit, ze jeho obdiv a slava je stale na vyslůní, a proto
jsem rada, ze
v nem zpíva i moje starsí dcera.
Soůcastí II. ůmeleckeho listopadaní byl rovnez doprovodny program na fare. Navstevníci tak mohli ochůtnat domací pizzů, zakůsky ci pernícky, vybornoů kavů a svarak, ale take si mohli vyzkoůset a zakoůpit kloboůky fa
Tonak, objednat si adventní venec ze Stůdia Bellis nebo si zakoůpit retro
hodiny ci pranícka vyrobena z enkaůstiky a cajovych sacků, a tak podporit opravů varhan.
Díky pastorů Vladislavů Volnemů se tento
podvecer velmi vydaril a spolů s koncertním
sborem Permoník si za svůj pocin zasloůzí
ůznaní a podekovaní od vsech navstevníků, pro ktere se stal koncert
skůtecnym pohlazením na důsi.
Janina Ptaková

O kultuře pohřbívání
Smrt patří neodmyslitelně
k
životu,
a přesto je toto
téma ze společnosti stále
vytěsňováno.
Vnímání
smrti, způsob pohřbení, rituály
a
tradice
spojené
s pohřbem,
podoba
hřbitova
a legislativní a ekonomické souvislosti pohřbívání patří k jevům, které se liší v prostoru a čase
reflektují kulturu obyvatel.
17. listopadů 2013 navstívil nas sbor
Prof. PhDr. Miloslav Pojsl, církevní historik,
pamatkar a historik ůmení, působící na Čyrilo-
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metodejske teologicke fakůlte UP v
Olomoůci. Kůltůroů pohrbívaní se Prof.
M. Pojsl zabyva ůz temer 30 let. Soůcastí jeho
prednasky bylo mnozství fotografickeho materialů o tom, jak se pohrbívalo dríve a dnes v různych
narodech a zemích. Uvedl, ze kůltůra pohrbívaní
ma velky vyznam nabozensky, teologicky, kůltůrní
i ůmelecky. Rovnez konstatoval, ze způsoby pohrbívaní se promenovaly v průbehů staletí jednak
vlivem prostredí, kam se kresťanství rozsírilo, jednak díky promenam stavebních ůmeleckych slohů
v evropskem prostorů. V ůvodů se prednasející
zameril na pohrbívaní v zidovství. V Bibli se docítame, ze Jezís Kristůs byl pohrben do skaly a jeho
otvor byl ůzavren balvanem. Velmi totozne hroby
se nachazejí na svahů Olivetske hory, ktery je jimi
zcela zaplnen. Udajne se tam nachazí kolem 15
tisíc hrobů. Prof. Pojsl podtrhl dve zakladní podmínky pohrbívaní v zidovske tradici. Zaprve: nesmelo se pochovavat ve mestech nebo sídlistích,

ale za hradbami mesta. Zadrůhe: hroby se neprekopavaly (tam, kde byl jednoů nekdo pochovan, nesmel byt pochovan nikdo jiny). A
jaky je zakladní charakter kůltůry pohrbívaní
ů nas? Česko zaůjíma obzvlaste v Evrope ve
způsobů pohrbívaní specifickoů pozici. Obecne
ů nas platí, ze pohrby do zeme (inhůmace) jsoů
prevazne pohrby církevními a kremace svetskymi. Česko ma nejvyssí mírů kremace (ta je
odrazem velmi nízke míry religiozity - poůze
32,2 % verících). V Česků existůjí velke rozdíly
mezi mestem a venkovem a Čechy a Moravoů
nejen ve způsobů pohrbívaní, ale take ve způsobů zachazení se smrtí predstavovanoů typem obradů, podílem pohrbů bez obradů, dodrzovaním tradic spojenych se smrtí a pecí,
zajmů rodiny a okolí o zesnůleho. Platí pritom,
ze cím vyssí míra religiozity, tím je vyssí podíl
pohrbů do zeme, církevních pohrbů. Pohrby
bez obradů jsoů specialitoů velkomest, na venkove je obvykle, ze se pohrbů ůcastní cele vesnice, ve mestech se soůsede navzajem neznají.

Podíl pohrbů bez obradů v soůcasnosti stoůpa
i v mensích mestech. Pokůd bůdeme sledovat lokalní ůroven, objeví se mnoho faktorů, ktere mají
vliv na způsob pohrbívaní.
Jedním z nich je existence kostela v obci. Pokůd
obec nema kostel a ma pohrební sín je pravdepodobne, ze bůde pocet obcanskych pohrbů a
kremací vyssí, nez by mel teoreticky byt.
A naopak, pokůd obec ma kostel a nema pohrební sín lze predpokladat, ze bůde prevazovat pocet
církevních pohrbů do zeme. Čírkevní obrady mají
v lokalite Havírov-Blůdovice velmi vysokoů spolecenskoů prestiz. Důkazem toho je, ze asi 50 %
církevních obradů se vztahůje k neclenům sborů.
Způsob pohrbívaní (tj. inhůmace a kremace) je
rovnocenny. Je to dano tím, ze sbor zasahůje do
prímestske casti Havírova. Blůdovicky sbor je
vlastníkem dvoů pohrebisť: stareho a noveho
hrbitova. A ze hrbitov je kronikoů dejin obce, o
tom svedcí nasledůjící clanek.

Zarys historii cmentarzów ewangelickich
W dniů 3 listopada 2013 na nabozenstwie przypominającym nam pamiątkę zmarłych, członkowie naszego
zborů przypomnieli sobie 170. rocznicę załozenia starego cmentarza i 120. rocznicę załozenia nowego
cmentarza ewangelickiegoW roků 1843 było wielkim
wydarzeniem w zyciů Błędowickiego Zborů
załozenie cmentarza przy dzisiejszej ůlicy Frydeckiej.
Do tego czasů grzebali nasi przodkowie swoich
zmarłych na przykoscielnym cmentarzů katolickim v
Błędowicach. W tym własnie roků podarował p. Jerzy Gorniak, owczesny
własciciel dobr i przewodniczący zarządů miejscowego Domů Modlitwy w czasie jego rozbůdowy,
ewangelikom 33arow swojego pola. Nasi przodkowie wyrownali ten kawał ziemi i postanowili go
ogrodzic trwałym parkanem. W tym celů wypalili 19000 cegieł i z nich vymůrowali potęzne słůpy
oraz piękną bramę w formie antycznego łůků z zelaznymi wrotami, ktora przetrwała do dnia dzisiejszego. Na bramie ůmieszczono głowny napis: Błogosławieni są umarli, ktorzy w Panu umierają. Po
lewej i prawej stronie dwa mniejsze napisy: I wroci proch do ziemi jako przedtem był a duch wroci
do Boga, który go dał.“ (Kaz 12,7) i Oto wprowadzę w was ducha a ozyjecie. ( Ez 37,5 ) Do ůzytků oddano ten cmentarz dnia 13 listopada 1843. Największe zasłůgi dla załozenia starego cmentarza, miał
dłůgoletni důszpasterz ewangelicki ks. Samůel Traůgott Barthelmůss, ktory był w zborze od 1802
roků, zas w czasie poswięcenia cmentarza miał 74 lat. W zborze pracował 45 lat. Jak bardzo potrzebne było to miejsce ostatecznego spoczynků zmarłych, okazało się zaraz w następnych latach, kiedy
na rozne epidemie chorob zakaznych smiertelnie, w roků 1846 zmarło w Błędowicach 123, zas w
roků 1848 – 174 ewangelikow, najwięcej w dziejach tego cmentarza. Z powodů niebezpieczenstwa
zakazenia, orszaki pogrzebowe můsiały chodzic drogami bocznymi. Do dnia dzisiejszego jedna droga
w Błędowicach nazywa się umarlonką. Ze względů na rzeczywistosc, ze cmentarz o ktorym mowa,
był po 50. latach stanowczo za mały, prezbiterstwo owczesnego zborů odkůpiło od swego kůratora
pana Jozefa Pawlasa 43arow pola za dzisiejszą polską szkołą, przy dzisiejszej ůlicy Selskiej. Pole to
znajdůje się na niewielkim pagorků, kdzie do tego czasů strzelano z mozdzierzy na swięto
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Bartłomieja z okazji pamiątki poswięcenia naszego koscioła ewangelickiego w 1782 roků. Nowy
cmentarz własnie w to swięto Bartłomieja, dnia 24 sierpnia 1893 roků, poswięcił pastor ks. Bernard
Folwarczny. Jeszcze w tym samym roků zbůdowano tam můrowaną marownię, ktorą pozniej pokryto czerwoną dachowką. Niestety, została zbůrzona w czasach rezymů totalitarnego w latach 60. minionego stůlecia. Ten sam los spotkał rowniez marownię na starym cmentarzů.
Przez okres niemalze stů lat, sprawami cmentarnymi
troszczyło sią i kierowało Presbyterstwo cmentarnoszkolne, później Zatępstwo szkolno-cmentarne, i jeszcze
pozniej Wydział cmentarny. W czele około 18 prezbiterow stał kůrator cmentarny, zatępca kůratora, sekretarz i skarbnik. Zawsze był tez wybrany protokolant, rewizorzy i skrůtatorzy. Pochodzili oni z
Błędowic Dolnych, Srednich, Gornych i z Datyn. W
okresie 1. wojny swiatowej prezbiterstwo obradowało raz w roků, pozniej co miesiąc raczej nieregůlarnie. Wybor grabarza był tez dokonywany
przez głosowanie. Dla porownania przytaczam, iz w roků 1918
ůstanowiono od wykopania grobu dla ubogich 2 Koron, dla innych 10 Koron, dla dzieci 1 Koron. Za
uwiadomienie grabarza o pogrzebie 1 Koronę. Jak z nazwy wynika, instytůcja ta troszczyła się nietylko
o cmentarze, lecz takze o skołę, stodoły, ogrody i o bůdynek starej szkoły, ktory od roků 1921 wynajmowała Gmina wraz z płotem i ogrodem za 1000 koron rocznego czynszů. W roků 1938 wybůdowano důzym wysiłkiem na cmentarzach stůdnie, ktore słůzą do dnia dzisiejszego. Wypowiedzią o postawie naszych przodkow swiadczy fakt, ze w czasie 2. wojny swiatowej są tylko dwa sprawozdania
z posiedzien prezbiterstwa cmentarno-szkolnego zapisane w języků niemieckim. Pierwszy po wojnie
Protokół z posiedzienia Zastępstwa Cmentarno szkolnego w Dol. Błędowicach nosi datę 7 lůtego 59 88 ,
zas ostatní 4 marca 1956. 29 kwietnia 1956 zarząd cmentarzy przechodzi na Miejscową Radę Narodową, zas od roků 1960 na Miejską Radę Narodową-słůzby komůnalne, pozniej Technicke sluzby
města Havířova. Po czterdziestů latach oderwania cmentarzy od kościoła, 5 stycznia 59 9 9 gospodarzem tychze staje się znow Błędowicki Zbor – Gmina Čmentarna, ktora zaakceptowała nową nazwę
Rada Čmentarna – Hrbitovní sprava. Przewodniczącym nowej rady został prezbiter inz.Edward Zotyka. Jego staraniem jeszcze w tym roků zbor zakůpił pole (40a) obok nowego cmentarza tůz przy
ůl.Selskiej, ktore miało byc przeznaczone na jego rozszerzenie. Z dzisiejszego půnktů widzenia jest to
nierealne, zwłaszcza kiedy na tym cmentarzů z ogolnej ilosci 960 grobow jest 121wolnych – nieopłaconych. W pierwszej połowie 1996 roků po przeszło 40 latach odnowiono z fronatlnego odcinka
můrowane, mocno nadwyręzone czworokątne słůpy opłocenia i bramę starego cmentarza wraz z
napisami.
Od 1 sierpnia 1996 po abdykacji inz. E. Zotyki, zostaje przewodniczącym Rady Čmentarnej prezbiter
pan Adolf Čhmiel, ktory był w tej fůnkcji do roků 2007. W roků 2006 był na nowym cmentarzů w
miejsce starego, mocno zniszczonego płotů, zbůdowany nowy siatkowy płot i nowa zelazna brama.
Od czerwca 2007 nowym przewodniczącym Rady Čmentarnej został wybrany prezbiter Karol Čyz,
zas sprawy administracyjne cmentarzy po pani Pavlíne Prokopove przejęła pani Lůdmila Farna i zaraz został wprowadzony system ůmow wedłůg Zakona 212/2001 Sb. o pohrebnictví. W następnym
roků na miejsce doszczętnie zdewastowanego płotů starego cmentarza od strony czeskiej szkoły wybůdowano nowy płot, ktory wzorůje się na płocie pierwotnym. Rowniez naprawiono niosące slady
zniszczenia elementy opłocenia od ůlicy Frydeckiej. Pozniej wykonane zostały chodniki brůkowane
( dawniej ganki ) około stůdni na obů cmentarzach, jak rowniez miejsca postojů kontenerow wewnątrz cmentarzy. Na starym cmentarzů zbůdowano szopę dla narzędzi grabarza, ktora została pokryta szyndziołem dachpapowym, co zresztą wykonano i na nowym cmentarzů. Wycięte zostały drzewa, ktore zagrazały nagrobkom w razie przewrocenia się. W roků 2010 pokryto częsc chodników
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na nowym cmentarzů asfaltową powierzchnią. W tym roků z okazji wyzej wymienionych rocznic,
grůntownie odnowiony został parkan jak rowniez brama cmentarna wraz z napisami na starym
cmentarzů od ůlicy Frydeckiej. Po ůkonczeniů tych prac za 14 dni samochodem został przewrocony
słůp płotů i mocno ůszkodzony nowy płot tegoz cmentarza. W następstwie tej awarii zostało
zniszczonych 5 nagrobkow. Dzięki ofiarnosci kilků zborownikow, na dzien przypominki wszystko
zostało doprowadzone do stanů przed kraksą. Zresztą taka sama awaria samochodů z płotem odbyła
się przed 6 latami.Miejsce wiecznego odpoczynků na naszych cmentarzach ewangelickich znalezli
między innymi księza, biskůp, kůratorowie zborů, sekretarze zborů, dyrygenci chorů koscielnego,
organisci, bůrmistrz, naůczyciele, kasjerzy zborů i zborownicy zasłůzeni dla zborů. Ogolnie mozna
stwierdzic, ze przez cały czas istnienia cmentarzy są takie same problemy z naprawą płotow, bram,
chodnikow, stůdni itd., chociaz dzisiaj jůz na pogrzebach, na cmentarzach nie istnieją zebracy czy tez
nie wybiera się ofiary ( dobrowolne datki). Wierzę, ze i przez malejącą liczbę pochowkow i
zwiększającą się powoli liczbę grobow opůszczonych, nasze Błędowickie cmentarze ewangelickie
wytrwają i niepodzielą losů innych, jůz ie istniejących cmentarzy (na prz. Zydowskie).
Karol Cyż, przewodniczący Rady Cmentarnej
(Żródła opracowania: kroniki Zboru Błędowickiego, broszura BŁĘDOWICE, Andrzej Pawlas, księga protokołów)

Jak jsme slavili II. Advent
„Adventní cas pripraví nas na dobů vanocní…,“ temito slovy zacína jedna detska
adventní písen, ktera vystizne poůkazůje
na to, ze advent je doboů ůrcenoů
k nasloůchaní a premyslení. Navstevníci
bohoslůzeb se o pravdivosti techto slov
mohli ůjistit prave ve II. adventní nedeli, 8.
prosince 2013, kdy jsme si vyslechli Vanocní baladu pastora Vladislava Volného a
zhledli můzikalovoů scenků s nazvem Vanoční Betlém, kteroů zahrály a zazpívaly děti
z nedelní skoly a kroůzků kresťanske vychovy z polske ZS. Toůto cestoů chceme podekovat vsem malym hercům a zpevackam, kterí
sklidili za svůj herecky a pevecky vykon velky
potlesk. Důlezite role se rovnez zhostili vsichni rodice vystůpůjících, neboť s nami vyborne
spolůpracovali, deti k vykonům motivovali,
privadeli je vcas na zkoůsky, zajistili jim temer
dobove kostymy a kroje a strezili je jako oko
v hlave, aby nam malí herci a zpevacky neonemocneli. Velke podekovaní patrí i panů zvůkari
Andreji Lehotskemů. Pro ůplnost otiskůjeme
vyse zmínenoů Vanocní baladu. Ať Vam cetba
teto balady prinese stejne potesení jako vystoůpení detí.
Kdysi davno, jeste dríve nez se cas zacal delit
na roky, dny a hodiny, a jeste dloůho predtím,
nez se zacaly strojit vanocní stromy, se Bůh
rozhodl, ze stvorí svet. Mozna ze mel dloůhoů
chvíli, cítil se sam nebo v nem

snad ůzralo rozhodnůtí vytvorit neco opravdů velkeho. Ať ůz tomů
bylo jakkoli, Bůh se půstil do tvorení sveta. Naplnil jej mnoha ůzasnymi tvory, ktere ůmístil do
ůchvatne prírody. Kdyz poodstoůpil a podíval se
na tů prenadhernoů scenerii, byl velmi spokojeny. A presto jakoby neco schazelo. Bůh zpocatků
nemohl prijít na to, co by to mohlo byt, ale pomalů mů zacalo svítat. Vse, co stvoril, bylo krasne a
podmanive, a vse k sobe dokonce dokonale ladilo, jen stale schazelo neco, co by se Bohů trochů
víc podobalo. Bylo to, jako kdyby Bůh vytvoril
nadherne ůmelecke dílo, ale nikde je nepodepsal.
Proto premyslel, jak vsemů stvorenemů vtisknoůt svůj vlastní obraz tak, aby kazdy, kdo se na
svet podíva, poznal, kdo byl onen vynalezavy a
kreativní Tvůrce.
Bludovický Informátor / Informator Błędowicki
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Nejprve se rozhodl vytvorit jedince, ktery by
byl jeho dokonalym obrazem. Ale pozdeji si
ůvedomil, jake to bylo, kdyz byl sam, a naopak
jake to je nyní, kdyz ma spolecnost. Usoůdil, ze
nebyt sam je ůrcite lepsí. To jej privedlo
k myslence vytvorit dve bytosti místo jedne,
ktere by se sice sobe velmi podobaly, ale presto by byly jine. Obe bytosti mely odrazet neco
z jeho prave podstaty, to znamena, ze by mohly
navazovat vztahy jednak mezi seboů, ale i
s ním. Telo posloůzilo Bohů jako tvůrcí material, konkretne maso a krev, ůzasne hodící se
material, zejmena díky jeho tvarnosti a moznosti hrejiveho dotyků. Bůh, ktery se technicky
receno sklada z niceho, cista mysl a důch, byl
lidskym telem doslova fascinovan. Kdyz se díval, jak se tato dve lidska stvorení protahůjí a
zívají, ůsmívají a behají, byl sam ze sebe prekvapen, jak se v nem take projevůje toůha neco
zakůsit z techto lidskych vymozeností.

Ackoli je sam ůcinil a nejlepe vedel, jak jsoů krehcí,
presto pocítil, ze se jeho a jejich ůdel jiz nikdy
nedají od sebe zcela oddelit. Netrvalo dloůho a
Bůh si oba dva tvory velmi zamiloval. Prebyvat
s nimi mů působilo mnohem vetsí potesení nez
travit cas s kymkoli jinym. Ze vseho nejvíce si
Bůh oblíbil vecerní prochazky s lidskym parem. Asi vas neprekvapí, jak jej vzdy velmi mrzelo, kdyz se k nemů lide obratili zady anebo
delali veci, ktere jim nedoporůcoval, prípadne
kdyz se pred ním schovavali, takze je můsel ve
tme znovů a znovů hledat a s obavoů vyvolavat
jejich jmena.
Sitůace se postůpne zmenila natolik, ze ackoli
Bůh stale miloval sva lidska stvorení, ona mů
jeho lasků neopetovala. Lide meli v hlave jine
napady. Byli napríklad zcela pohlceni vyroboů
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novych vecí, prípadne jejich nakůpem ci prodejem. Čím více se stavali v techto oblastech
zbehlejsí, tím mene pocítali s Bohem. Noc co noc
Bůh hazel kamínky do oken jejich obydlí, zval je
na prochazků, ale oni se omloůvali, ze jsoů prílis
zaneprazdneni, ze toho mají hodne. Zanedloůho
pote lide na Boha zapomneli docela. Stale více
byli presvedceni, ze si vystací sami, a aby toto sve
presvedcení ztvrdili i navenek, zacali se spolcovat do skůpin podle toho, jak kdo vypadal, premyslel nebo mlůvil. Nedovedete si predstavit, do
jakych problemů díky tomů zabredli. Kazde mesto a ůzemí bylo postůpne rozdeleno, byly vytvoreny linie, ploty, zdi a hranice, ktere oddelovaly
jednů skůpinů lidí od drůhe.
„To už je ale příliš,“ rekl si Bůh, ale zaroven si
ůvedomil, ze kdyz cloveka stvoril, dal mů svobodů. Svoboda tvorila tak samozrejmoů soůcast lidske bytosti jako srdce ci rozům a Bůh ji nemohl
z cloveka odejmoůt, jestlize jej nechtel zabít. A to
Bůh samozrejme nechtel, proto lidem jejich svobodů nechal, ackoli jej samotneho doslova zabíjel
pohled na to, co lide jeden drůhemů ciní. Bůh dale cinil vse, aby si získal zpet pozornost lidí. Jakoby ze zamezí na ne volal, vyůzíval k tomů nejrůznejsí prostredky, vcetne potopy, hladomorů,
many nebo proroků. Pokoůsel se i o více osobní
způsob komůnikace, napríklad pomocí snů nebo tichym volaním ůprostred noci. Zadny
z techto způsobů vsak nedokazal prekonat barierů, kteroů tvorilo lidske telo z masa a krve.
Bůh takto ůcinen nebyl, coz byla neprekonatelna prekazka ve sdelení cehokoli osobnejsího. Bůh treba rekl: „Prosím vás, přestaňte
s tím dřív, než se vzájemně pozabíjíte.“ Ale vse, co
lide slyseli, bylo poůze zahrmení. Jindy Bůh dojate vyznal: „Miluji vás stejně intenzivně jako v den,
kdy jsem vás stvořil.“ Ale lidem to znelo, jako kdyz
hůcí vodopad.
Jedinoů vyjimků v tomto smůtnem dení tvorily
deti. Ackoli jejich rodice byli hlůsí na jakekoli formy Bozího sdelení, deti vůbec nemely problem
s tím, aby Bohů porozůmely. Pokazde, kdyz Bůh
ůdelal neco smesneho, hlasite se rozesmaly,
spůstily vzlykavy plac, kdyz byl Bůh smůtny, ale
rodicům Bozí plac nebo ůsmev vzdy poůze presel
kolem ůsí. To, ze deti rozůmely Bohů, vsak nebyla jedina jejich vyhoda. Deti si neůblizovaly nicivymi zbranemi ani si se seboů neodmítaly hrat
jen proto, ze ten drůhy patrí k jine politicke strane. Ale hlavne: deti byly lidmi vseobecne milovany.

Bůh dostal napad: kdybych se stal dítetem, lide
by me zase meli radi. Proc se nestat jedním z techto roztomilych tvorecků?
S tímto svym zamerem se sveril shromazdení andelů. Kdyz kolegiům andelů vyslechlo Bozí zpravů, zavladlo ůplne ticho.
Andele sklopili hlavy a jen nenapadne a tise
pokůkovali jeden po drůhem. Nikdo se vsak
neodvazil pohledet Bohů do tvare, natoz vzít
si slovo. Nakonec se slůzebne nejvyssí archandel
postavil dopredů.
Promlůvil
k celemů shromazdení o tom, jak velkoů starost by vsichni o Boha meli, kdyby to ůdelal. A
dodal: „Proč by se měl Bůh vystavovat na milost svých tvorů, kteří jsou ve svém jednání tak
nepředvídatelní, nespolehliví a navíc dokážou
být neskutečně krutí? Lidé by mohli Bohu udělat
vše, co by se jim zlíbilo, a kdyby se Bůh skutečně
stal jedním z nich, neexistoval by žádný únik pro
případ, že by se něco pokazilo. Cožpak by se nemohl stát například nějakým nadpřirozeným
dítětem se zvláštními schopnostmi?“ zeptal se
archandel. „Nemuselo by se jednat o nic zvláštního, stačila by například schopnost stát se neviditelným nebo moci vrhat světelné plameny pro
případ nouze. Nápad stát se dítětem je skutečně
geniální,“ obratil se archandel na Boha, „ale postrádá nezbytnou bezpečnostní pojistku.“ Bůh
nasloůchal archandelovi, protoze Bůh vzdy pozorne nasloůcha, podekoval mů a podekoval
rovnez ostatním andelům za jejich zajem. A dale rekl: „Nikoli, já se musím stát skutečným dítětem. Jak jinak bych si mohl získat důvěru svých
tvorů? Jak jinak bych je mohl přesvědčit, že
znám jejich život skrz naskrz, kdybych nežil jako
oni? Existuje zde riziko, jsem si vědom. Ano, přiznávám, že to riziko není malé. Ale je v něm ukryto něco, co chci, aby stvořené bytosti rovněž
pochopily: proto, abych se jim přiblížil, jsem
ochoten podstoupit jakoukoli míru rizika. Mám
naději, že z mého jednání jim bude zřejmé, jak
velmi je miluji a tuto lásku mi budou znovu opětovat.“

Byl to vskůtků odvazny plan.
V okamziků, kdy andele videli, ze Bůh na nem
neochvejne trva, zacali jeden po drůhem spontanne Bohů tleskat a zpívat oslavnoů písen. Bůh
vstal ze sveho trůnů a pri odchodů odhodil svůj
modry nocní plasť. Pote, co jeho plasť dopadl na
zem, se vsechny hvezdy na nem seskůpily do
ůtvarů komety. A pak se stalo neco zvlastního. Na
míste, kde dopadl plasť, zmizela podlaha a místo
ní se objevil otvor, skrze ktery bylo videt pastvinů, ktera díky ovcím, jez se na ní pasly, vypadala
z vysky, jako kdyby byla kropenata. A o koůsek
dal sedeli ů ohne pastyri. Tezko ríci, kdo byl více
vydesen tímto ůkazem, zda pastyri na zemi, nebo
andele v nebi. Dríve nez se pastyrům podarilo
protrít oci a cokoli videt skrze oslnůjící zar, andele vysťoůchali sveho predstaveneho na okraj otvorů, a ten mírnym, ale rozhodnym hlasem pronesl:

„Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která
bude pro všechen lid.
Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán.“
A koůsek dal, za vrcholkem smerem k mestů, se
ozval plac nove narozeneho dítete…
(přeložil a upravil pastor V. Volný)
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Všechno má určenou chvíli
a veškeré dění pod nebem svůj čas.
(SBOROVÝ KALEIDOSKOP: říjen – prosinec 2013)
Jubilanté

Křty

Vladislav Němec (65 let),
Havířov - Bludovice
Pavla Fukalová (55 let),
Havířov - Město
Aurelie Burdová (55 let),
Havířov – Město
Dana Židková (45 let),
Těrlicko
Siudová Karin (45 let),
Havířov – Bludovice

Diana Sojková, Roman Stojka a Darina Kanalošová
Karolína Przeczková, Robin Przeczek a Jana Andrejevna Stratinskaja
Viktorie Pawlasová, Jan Pančík a Michaela Pawlasová
Diana Pohlodková, Josef Pohlodko a Anna Seňáková

Pohřby
Emilie Bystroňová, 80 let,
Havířov – Bludovice
Karel Valeček, 54 let,
Havířov – Bludovice
Helena Fijaková, 87 let,
Třinec
Gertruda Heczková, 82 let,
Komorní Lhotka

Natálie Danišová, Josef a Anna Danišovi
Leona Gažiová, Vladimír a Ivana Gažiovi
Adrian Vladimír Gaži, Vladimír a Ivana Gažiovi
Jaroslav Kónya, Robert a Ingrid Kónyovi

Gabriela Baslová, Petr Basel a Monika Randusová

Sňatky
Radek Šindler a Tamara Miřacká

Rozalia Kotulova, 97 let,
Havířov -Bludovice
Ludvík Ciompa, 75 let,
Havířov - Šumbark
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