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Martinů Voices 

Který milovník hudby z Moravskoslezského kra-
je 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.  

Jeden z mnoha koncertů  se ůskůtec nil 23. r í jna 
2013 i v nas em kostele. Me li jsme jedinec noů 
moz nost sezna mit se s voka lní m te lesem  
Martinů Voices pod vedením sbormistra Lukáše 
Vasilka, které je schopné interpretovat sborovoů 
tvorbů na nejvys s í  ůme lecke  ů rovni. V jejich 
repertoa rů jsoů nejen dí la klasika c eske  hůdby 
Bohůslava Martinů , jehoz  jme no je soůc a stí  na -
zvů te lesa, ale i hůdbů od renesance az  po soů-
c asnost. V ra mci koncertů jsme  
vyslechli dí la Gregoria Allegriho (Miserere), 
Jana Nova ka (Mytologicka  cvic ení ), Bohůslava 
Martinů  (Č tyr i pí sne  o Marii) a Michaela  
Tippetta (5 c ernos sky ch spiritůa lů ).   

Koncert duchovní hudby 

V sobotů 23. listopadů 2013 se v blůdovicke m 
kostele konal koncert důchovní  hůdby, ktery  ma  
ůz  svoů dloůholetoů tradici v r í msko-katolicke m 
kostele sv. Anny v Haví r ove -Me ste . Z dů vodů re-
konstrůkce katolicke ho kostela se tento koncert 
ůskůtec nil ů na s v Blůdovicí ch. Hlavní mi ů c inků-
jí cí mi byl z ensky  pe vecky  sbor Čanticorům pr i 
MKS Haví r ov pod vedení m Ví te zslava Soůkůpa, 
hosty koncertů byli: Ostravsky  smí s eny  sbor, kte-
ry  dirigovala Veronika Kadlecova , a so liste  Jir í  
Soůkůp (trůbka) a Kater ina Ondrůs í kova  (klaví r).  
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V Á N O Č N Í   V Y D Á N Í 

Podzimní listopadání  - Koncertní sbor Permoník měl ohlas 

Nevs ední m za z itkem v evangelicke m kostele v Haví r ove -Blůdovicí ch bylo vystoůpení  koncertní ho 
sborů Permoní k, ktere  se ůskůtec nilo 15. 11. 2013 na II. ůme lecke m listopada ní  na za chranů varhan. 
Sbor Permoní k, ktery  je zna my  nejen ů na s, ale i ve sve te  (koncertoval napr . v Japonsků, USA, Aůstra -
lii i v mnoha evropsky ch me stech) zazpí val pod vedení m sbormistryne  Evy S einerove  (na obra zků) 

v pr edadventní m c ase skladby z rů zny ch zemí  - Ne mecka, 
Francie, Izraele, Anglie a mnoha dals í ch. Jiz  pr i první ch 
to nech jsme se zasnili a zaposloůchali do na dherne ho 
zpe vů 40-ti de vc at, ktera  svy mi hlasy pr ipomí nala  zpe v 
ande lů . Zají mavoů vsůvkoů byl zpe v můz ske ho komor-
ní ho sborů pod vedení m Zůzany Widnicove , ktery  zazpí -
val americky  spiritůa l a pozde ji take  Jingle bell rock, 
ktery  byl soůc a stí  skladby Jingle bells through the ages, 
v ní z  jsme se z období  renesance pr esůnůli pr es rů zne  
hůdební  styly az  do 21. století  a dozve de li jsme se, z e 
je to vlastne  pí sen  zmrzlina r ů .  
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KS Permoní k zpí va  jiz  47 let a po celoů do-
bů ho vede Eva S einerova . Ovs em bez po-
moci její ch pr a tel, kolegů  a rodiny by pe -
vecky  sbor nemohl fůngovat. V prve  r ade  je 
manaz ersky vede manz el sbormistryne  
Ivan S einer, hlasova  poradkyne  Martina 
Jůrí kova , ktera  take  ůka zala sve  pe vecke  
ůme ní , a v neposlední  r ade  Hana S obrova , 
ktera  ůsedla za klaví rem. Sbor Permoní k 
zna m jiz  od svy ch de tsky ch let a mohů po-
tvrdit, z e jeho obdiv a sla va je sta le na vy -

slůní , a proto 
jsem ra da, z e 
v ne m zpí va  i moje stars í  dcera. 

Soůc a stí  II. ůme lecke ho listopada ní  byl rovne z  doprovodny  program na fa-
r e. Na vs te vní ci tak mohli ochůtnat doma cí  pizzů, za kůsky c i perní c ky, vy -
bornoů ka vů a svar a k, ale take  si mohli vyzkoůs et a zakoůpit kloboůky fa 
Tonak, objednat si adventní  ve nec ze Stůdia Bellis nebo si zakoůpit retro 
hodiny c i pr a ní c ka vyrobena  z enkaůstiky a c ajovy ch sa c ků , a tak pod-
por it opravů varhan. 

Dí ky pastorů Vladislavů Volne mů se tento 
podvec er velmi vydar il a spolů s koncertní m 
sborem Permoní k si za svů j poc in zasloůz í  

ůzna ní  a pode kova ní  od vs ech na vs te vní ků , pro ktere  se stal koncert 
skůtec ny m pohlazení m na důs i.  

Janina Ptaková 

O kultuře pohřbívání 

Smrt patří ne-
odmyslitelně 
k životu, 
a přesto je toto 
téma ze spo-
lečnosti stále 
vytěsňováno. 
Vnímání 
smrti, způ-
sob pohřbe-
ní, rituály 
a tradice 
spojené 
s pohřbem, 
podoba 
hřbitova 

a legislativní a ekonomické souvislosti pohřbívá-
ní patří k jevům, které se liší v prostoru a čase 
reflektují kulturu obyvatel.  

17. listopadů 2013 navs tí vil na s  sbor 
Prof. PhDr. Miloslav Pojsl, cí rkevní  historik, 
pama tka r  a historik ůme ní , pů sobí cí   na Čyrilo- 

metode jske  teolo-
gicke  fakůlte  UP v 
Olomoůci. Kůltů-
roů pohr bí va ní  se Prof. 
M. Pojsl zaby va  ůz  te me r  30 let. Soůc a stí  jeho 
pr edna s ky bylo mnoz ství  fotograficke ho materia -
lů o tom, jak se pohr bí valo dr í ve a dnes v rů zny ch 
na rodech a zemí ch. Uvedl, z e kůltůra pohr bí va ní  
ma  velky  vy znam na boz ensky , teologicky , kůltůrní  
i ůme lecky . Rovne z  konstatoval, z e způ soby po-
hr bí va ní  se prome n ovaly v prů be hů staletí  jednak 
vlivem prostr edí , kam se kr esťanství  rozs í r ilo, jed-
nak dí ky prome na m stavební ch ůme lecky ch slohů  
v evropske m prostorů. V ů vodů se pr edna s ejí cí  
zame r il na pohr bí va ní  v z idovství . V Bibli se doc í -
ta me, z e Jez í s  Kristůs byl pohr ben do ska ly a jeho 
otvor byl ůzavr en balvanem. Velmi totoz ne  hroby 
se nacha zejí  na svahů Olivetske  hory, ktery  je jimi 
zcela zaplne n. U dajne  se tam nacha zí  kolem 15 
tisí c hrobů . Prof. Pojsl podtrhl dve  za kladní  pod-
mí nky pohr bí va ní  v z idovske  tradici. Zaprve : ne-
sme lo se pochova vat ve me stech nebo sí dlis tí ch,  



ale za hradbami me sta. Zadrůhe : hroby se ne-
pr ekopa valy (tam, kde byl jednoů ne kdo po-
chova n, nesme l by t pochova n nikdo jiny ). A 
jaky  je za kladní  charakter kůltůry pohr bí va ní  
ů na s? Č esko zaůjí ma  obzvla s te  v Evrope  ve 
způ sobů pohr bí va ní  specifickoů pozici. Obecne  
ů na s platí , z e pohr by do zeme  (inhůmace) jsoů 
pr eva z ne  pohr by cí rkevní mi a kremace sve t-
sky mi. Č esko ma  nejvys s í  mí rů kremace (ta je 
odrazem velmi ní zke  mí ry religiozity - poůze 
32,2 % ve r í cí ch). V Č esků existůjí  velke  rozdí ly 
mezi me stem a venkovem a Č echy a Moravoů 
nejen ve způ sobů pohr bí va ní , ale take  ve způ -
sobů zacha zení  se smrtí  pr edstavovanoů ty-
pem obr adů, podí lem pohr bů  bez obr adů , do-
drz ova ní m tradic spojeny ch se smrtí  a pe c í , 
za jmů rodiny a okolí  o zesnůle ho. Platí  pr itom, 
z e c í m vys s í  mí ra religiozity, tí m je vys s í  podí l 
pohr bů  do zeme , cí rkevní ch pohr bů . Pohr by 
bez obr adů  jsoů specialitoů velkome st, na ven-
kove  je obvykle , z e se pohr bů ů c astní  cele  ves-
nice, ve me stech se soůsede  navza jem neznají . 

Podí l pohr bů  bez obr adů v soůc asnosti stoůpa  
i v mens í ch me stech. Pokůd bůdeme sledovat lo-
ka lní  ů roven , objeví  se mnoho faktorů , ktere  mají  
vliv na způ sob pohr bí va ní .  

Jední m z nich je existence kostela v obci. Pokůd 
obec nema  kostel a ma  pohr ební  sí n  je pravde po-
dobne , z e bůde poc et obc ansky ch pohr bů  a 
kremací  vys s í , nez  by me l teoreticky by t. 
A naopak, pokůd obec ma  kostel a nema  pohr eb-
ní  sí n  lze pr edpokla dat, z e bůde pr evaz ovat poc et 
cí rkevní ch pohr bů  do zeme . Čí rkevní  obr ady mají  
v lokalite  Haví r ov-Blůdovice velmi vysokoů spo-
lec enskoů prestiz . Dů kazem toho je, z e asi 50 % 
cí rkevní ch obr adů  se vztahůje k nec lenů m sborů. 
Způ sob pohr bí va ní  (tj. inhůmace a kremace) je 
rovnocenny . Je to da no tí m, z e sbor zasahůje do 
pr í me stske  c a sti Haví r ova. Blůdovicky  sbor je 
vlastní kem dvoů pohr ebis ť: stare ho a nove ho 
hr bitova. A z e hr bitov je kronikoů de jin obce, o 
tom sve dc í  na sledůjí cí  c la nek. 

Zarys historii cmentarzów ewangelickich 

W dniů 3 listopada 2013 na naboz en stwie przypomi-
nającym nam pamiątkę zmarłych, członkowie naszego 
zborů przypomnieli sobie 170. rocznicę załoz enia sta-
rego cmentarza i 120. rocznicę załoz enia nowego 
cmentarza ewangelickiegoW roků 1843 było wielkim 
wydarzeniem w z yciů Błędowickiego Zborů 
załoz enie cmentarza przy dzisiejszej ůlicy Frydeckiej. 
Do tego czasů grzebali nasi przodkowie swoich 
zmarłych na przykos cielnym cmentarzů katolickim v 
Błędowicach. W tym włas nie roků podarował p. Jerzy Go rniak, o wczesny 
włas ciciel do br i przewodniczący zarządů miejscowego Domů Modlitwy w czasie jego rozbůdowy, 
ewangelikom 33aro w swojego pola. Nasi przodkowie wyro wnali ten kawał ziemi i postanowili go 
ogrodzic  trwałym parkanem. W tym celů wypalili 19000 cegieł i z nich vymůrowali potęz ne słůpy 
oraz piękną bramę w formie antycznego łůků z z elaznymi wrotami, kto ra przetrwała do dnia dzisiej-
szego. Na bramie ůmieszczono gło wny napis: Błogosławieni są umarli, kto rzy w Panu umierają. Po 
lewej i prawej stronie dwa mniejsze napisy: I wro ci proch do ziemi jako przedtem był a duch wro ci 
do Boga, który go dał.“ (Kaz 12,7) i  Oto wprowadzę w was ducha a oz yjecie. ( Ez 37,5 ) Do ůz ytků od-
dano ten cmentarz dnia 13 listopada 1843. Największe zasłůgi dla załoz enia starego cmentarza, miał 
dłůgoletni důszpasterz ewangelicki ks. Samůel Traůgott Barthelmůss, kto ry był w zborze od 1802 
roků, zas  w czasie pos więcenia cmentarza miał 74 lat. W zborze pracował 45 lat. Jak bardzo potrzeb-
ne było to miejsce ostatecznego spoczynků zmarłych, okazało się zaraz w następnych latach, kiedy 
na ro z ne epidemie choro b zakaz nych s miertelnie, w roků 1846 zmarło w Błędowicach 123, zas  w 
roků 1848 – 174 ewangeliko w, najwięcej w dziejach tego cmentarza. Z powodů niebezpieczen stwa 
zakaz enia, orszaki pogrzebowe můsiały chodzic  drogami bocznymi. Do dnia dzisiejszego jedna droga 
w Błędowicach nazywa się umarlonką. Ze względů na rzeczywistos c , z e cmentarz o kto rym mowa, 
był po 50. latach stanowczo za mały, prezbiterstwo o wczesnego zborů odkůpiło od swego kůratora 
pana Jo zefa Pawlasa 43aro w pola za dzisiejszą polską szkołą, przy dzisiejszej ůlicy Selskiej. Pole to 
znajdůje się na niewielkim pago rků, kdzie do tego czasů strzelano z moz dzierzy na s więto  
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Bartłomieja z okazji pamiątki pos więcenia naszego kos cioła ewangelickiego w 1782 roků. Nowy 
cmentarz włas nie w to s więto Bartłomieja, dnia 24 sierpnia 1893 roků, pos więcił pastor ks. Bernard 
Folwarczny. Jeszcze w tym samym roků zbůdowano tam můrowaną marownię, kto rą po z niej pokry-
to czerwoną dacho wką. Niestety, została zbůrzona w czasach rez ymů totalitarnego w latach 60. mi-

nionego stůlecia. Ten sam los spotkał ro wniez  marow-
nię na starym cmentarzů.  

Przez okres niemalz e stů lat, sprawami cmentarnymi 
troszczyło sią i kierowało  Presbyterstwo cmentarno-
szkolne, później Zatępstwo szkolno-cmentarne, i jeszcze 
po z niej  Wydział cmentarny. W czele około 18 prezbi-
tero w stał kůrator cmentarny, zatępca kůratora, se-
kretarz i skarbnik. Zawsze był tez  wybrany protoko-
lant, rewizorzy i skrůtatorzy. Pochodzili oni z 
Błędowic Dolnych, S rednich, Go rnych i z Datyn . W 
okresie 1. wojny s wiatowej prezbiterstwo obra-
dowało raz w roků, po z niej co miesiąc raczej niere-
gůlarnie. Wybo r grabarza był tez  dokonywany 

przez głosowanie. Dla poro wnania 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 takz e o skołę, stodoły, ogrody i o bůdynek starej szkoły, kto ry od roků 1921 wyna-
jmowała Gmina wraz z płotem i ogrodem za 1000 koron rocznego czynszů. W roků 1938 wybůdowa-
no důz ym wysiłkiem na cmentarzach stůdnie, kto re słůz ą do dnia dzisiejszego. Wypowiedzią o po-
stawie naszych przodko w s wiadczy fakt, z e w czasie 2. wojny s wiatowej 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 5988 , 
zas  ostatní  4 marca 1956. 29 kwietnia 1956 zarząd cmentarzy przechodzi na Miejscową Radę Naro-
dową, zas  od roků 1960 na Miejską Radę Narodową-słůz by komůnalne, po z niej Technicke  sluz by 
města Havířova. Po czterdziestů latach oderwania cmentarzy od kościoła, 5 stycznia 5999 gospodar-
zem tychz e staje się zno w Błędowicki Zbo r – Gmina Čmentarna, kto ra zaakceptowała nową nazwę 
Rada Čmentarna – Hr bitovní  spra va. Przewodniczącym nowej rady został prezbiter inz .Edward Zoty-
ka. Jego staraniem jeszcze w tym roků zbor zakůpił pole (40a) obok nowego cmentarza tůz  przy 
ůl.Selskiej, kto re miało byc  przeznaczone na jego rozszerzenie. Z dzisiejszego půnktů widzenia jest to 
nierealne, zwłaszcza kiedy na tym cmentarzů z ogo lnej ilos ci 960 grobo w jest 121wolnych – nieopła-
conych. W pierwszej połowie 1996 roků po przeszło 40 latach odnowiono z fronatlnego odcinka 
můrowane, mocno nadwyręz one 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, kto ry 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 z elazna brama. 
Od czerwca 2007 nowym przewodniczącym Rady Čmentarnej został wybrany prezbiter Karol Čyz , 
zas  sprawy administracyjne cmentarzy po pani Pavlí ne  Prokopove  przejęła pani Lůdmila Farna  i za-
raz został wprowadzony system ůmo w wedłůg Za kona 212/2001 Sb. o pohr ebnictví . W następnym 
roků na miejsce doszczętnie zdewastowanego płotů starego cmentarza od strony czeskiej szkoły wy-
bůdowano nowy płot, kto ry wzorůje się na płocie pierwotnym. Ro wniez  naprawiono niosące s lady 
zniszczenia elementy opłocenia od ůlicy Frydeckiej. Po z niej wykonane zostały chodniki brůkowane
( dawniej ganki ) około stůdni na obů cmentarzach, jak ro wniez  miejsca postojů kontenero w we-
wnątrz cmentarzy. Na starym cmentarzů zbůdowano szopę dla narzędzi grabarza, kto ra została po-
kryta szyndziołem dachpapowym, co zresztą wykonano i na nowym cmentarzů. Wycięte zostały dr-
zewa, kto re zagraz ały nagrobkom w razie przewro cenia się. W roků 2010 pokryto częs c  chodników  
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na nowym cmentarzů asfaltową powierzchnią. W tym roků z okazji wyz ej wymienionych rocznic, 
grůntownie odnowiony został parkan jak ro wniez  brama cmentarna wraz z napisami na starym 
cmentarzů od ůlicy Frydeckiej. Po ůkonczeniů tych prac za 14 dni samochodem został przewro cony 
słůp płotů i mocno ůszkodzony nowy płot tegoz  cmentarza. W następstwie tej awarii zostało 
zniszczonych 5 nagrobko w. Dzięki ofiarnos ci kilků zborowniko w, 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 znalez li 
między innymi księz a, biskůp, kůratorowie zborů, sekretarze zborů, dyrygenci cho rů kos cielnego, 
organis ci, bůrmistrz, naůczyciele, kasjerzy zborů i zborownicy zasłůz eni dla zborů. Ogo lnie moz na 
stwierdzic , z e przez cały czas istnienia cmentarzy są takie same problemy z naprawą płoto w, bram, 
chodniko w, stůdni itd., chociaz  dzisiaj jůz  na pogrzebach, na cmentarzach nie istnieją z ebracy czy tez  
nie wybiera się ofiary ( dobrowolne datki). Wierzę, z e i przez malejącą liczbę pocho wko w i 
zwiększającą się powoli liczbę grobo w opůszczonych, nasze Błędowickie cmentarze ewangelickie 
wytrwają i niepodzielą losů innych, jůz  ie istniejących cmentarzy (na prz. Z ydowskie). 

Karol Cyż, przewodniczący Rady Cmentarnej 

(Żródła opracowania: kroniki Zboru Błędowickiego, broszura BŁĘDOWICE, Andrzej Pawlas, księga pro-
tokołów) 

Jak jsme slavili II. Advent 
„Adventní  c as pr ipraví  na s na dobů va -
noc ní …,“ te mito slovy zac í na  jedna de tska  
adventní  pí sen , ktera  vy stiz ne  poůkazůje 
na to, z e advent je doboů ůrc enoů 
k nasloůcha ní  a pr emy s lení . Na vs te vní ci 
bohoslůz eb se o pravdivosti te chto slov 
mohli ůjistit pra ve  ve II. adventní  nede li, 8. 
prosince 2013, kdy jsme si vyslechli Va noc -
ní baladu pastora Vladislava Volného a 
zhle dli můzika lovoů sce nků s na zvem Va -
noční Betlém, kteroů zahrály a zazpívaly děti 
z nede lní  s koly a kroůz ků kr esťanske  vy cho-
vy z polske  ZS . Toůto cestoů chceme pode ko-
vat vs em maly m herců m a zpe vac ka m, kter í  
sklidili za svů j herecky  a pe vecky  vy kon velky  
potlesk.  Dů lez ite  role se rovne z  zhostili vs ich-
ni rodic e vystůpůjí cí ch, neboť s na mi vy borne  
spolůpracovali, de ti k vy konů m motivovali, 
pr iva de li je vc as na zkoůs ky, zajistili jim te me r  
dobove  kosty my a kroje a str ez ili je jako oko 
v hlave , aby na m malí  herci a zpe vac ky neone-
mocne li. Velke  pode kova ní  patr í  i panů zvůkar i 
Andreji Lehotske mů. Pro ů plnost otiskůjeme 
vy s e zmí ne noů Va noc ní  baladu. Ať Va m c etba 
te to balady pr inese stejne  pote s ení  jako vy-
stoůpení  de tí .  

Kdysi da vno, jes te  dr í ve nez  se c as zac al de lit 
na roky, dny a hodiny, a jes te  dloůho pr edtí m, 
nez  se zac aly strojit va noc ní  stromy, se Bů h 
rozhodl, z e stvor í  sve t. Moz na  z e me l dloůhoů 
chví li, cí til se sa m nebo v ne m  

snad ůzra lo rozhod-
nůtí  vytvor it ne co opravdů velke ho. Ať ůz  tomů 
bylo jakkoli, Bů h se půstil do tvor ení  sve ta. Napl-
nil jej mnoha ů z asny mi tvory, ktere  ůmí stil do 
ů chvatne  pr í rody. Kdyz  poodstoůpil a podí val se 
na tů pr ena dhernoů scene rii, byl velmi spokoje-
ny . A pr esto jakoby ne co scha zelo. Bů h zpoc a tků 
nemohl pr ijí t na to, co by to mohlo by t, ale poma-
lů mů zac alo sví tat. Vs e, co stvor il, bylo kra sne  a 
podmanive , a vs e k sobe  dokonce dokonale ladi-
lo, jen sta le scha zelo ne co, co by se Bohů trochů 
ví c podobalo. Bylo to, jako kdyby Bů h vytvor il 
na dherne  ůme lecke  dí lo, ale nikde je nepodepsal. 
Proto pr emy s lel, jak vs emů stvor ene mů vtisk-
noůt svů j vlastní  obraz tak, aby kaz dy , kdo se na 
sve t podí va , poznal, kdo byl onen vynale zavy  a 
kreativní  Tvů rce.  
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 Nejprve se rozhodl vytvor it jedince, ktery  by 
byl jeho dokonaly m obrazem. Ale pozde ji si 
ůve domil, jake  to bylo, kdyz  byl sa m, a naopak 
jake  to je nyní , kdyz  ma  spolec nost. Usoůdil, z e 
neby t sa m je ůrc ite  leps í . To jej pr ivedlo 
k mys lence vytvor it dve  bytosti mí sto jedne , 
ktere  by se sice sobe  velmi podobaly, ale pr es-
to by byly jine . Obe  bytosti me ly odra z et ne co 
z jeho prave  podstaty, to znamena , z e by mohly 
navazovat vztahy jednak mezi seboů, ale i 
s ní m. Te lo posloůz ilo Bohů jako tvů rc í  materi-
a l, konkre tne  maso a krev, ů z asne  hodí cí  se 
materia l, zejme na dí ky jeho tva rnosti a moz -
nosti hr ejive ho dotyků. Bů h, ktery  se technicky 
r ec eno skla da  z nic eho, c ista  mysl a důch, byl 
lidsky m te lem doslova fascinova n. Kdyz  se dí -
val, jak se tato dve  lidska  stvor ení  protahůjí  a 
zí vají , ůsmí vají  a be hají , byl sa m ze sebe pr e-
kvapen, jak se v ne m take  projevůje toůha ne co 
zakůsit z te chto lidsky ch vymoz e-
ností . 

Ac ko-
li je sa m ůc inil a nejle pe ve de l, jak jsoů kr ehcí , 
pr esto pocí til, z e se jeho a jejich ů de l jiz  nikdy 
nedají  od sebe zcela odde lit. Netrvalo dloůho a 
Bů h si oba dva tvory velmi zamiloval. Pr eby vat 
s nimi mů pů sobilo mnohem ve ts í  pote s ení  nez  
tra vit c as s ky mkoli jiny m. Ze vs eho nejví ce si 
Bů h oblí bil vec erní  procha zky s lidsky m pa -
rem. Asi va s nepr ekvapí , jak jej vz dy velmi mr-
zelo, kdyz  se k ne mů lide  obra tili za dy anebo 
de lali ve ci, ktere  jim nedoporůc oval, pr í padne  
kdyz  se pr ed ní m schova vali, takz e je můsel ve 
tme  znovů a znovů hledat a s obavoů vyvola vat 
jejich jme na.  

Sitůace se postůpne  zme nila natolik, z e ac koli 
Bů h sta le miloval sva  lidska  stvor ení , ona mů 
jeho la sků neope tovala. Lide  me li v hlave  jine  
na pady. Byli napr í klad zcela pohlceni vy roboů 

novy ch ve cí , pr í padne  jejich na kůpem c i prode-
jem. Č í m ví ce se sta vali v te chto oblastech 
zbe hlejs í , tí m me ne  poc í tali s Bohem. Noc co noc 
Bů h ha zel kamí nky do oken jejich obydlí , zval je 
na procha zků, ale oni se omloůvali, z e jsoů pr í lis  
zanepra zdne ni, z e toho mají  hodne .  Zanedloůho 
pote  lide  na Boha zapomne li docela. Sta le ví ce 
byli pr esve dc eni, z e si vystac í  sami, a aby toto sve  
pr esve dc ení  ztvrdili i navenek, zac ali se spolc o-
vat do skůpin podle toho, jak kdo vypadal, pr e-
my s lel nebo mlůvil. Nedovedete si pr edstavit, do 
jaky ch proble mů  dí ky tomů zabr edli. Kaz de  me s-
to a ů zemí  bylo postůpne  rozde leno, byly vytvo-
r eny linie, ploty, zdi a hranice, ktere  odde lovaly 
jednů skůpinů lidí  od drůhe .  

„To už je ale příliš,“ r ekl si Bů h, ale za roven  si 
ůve domil, z e kdyz  c love ka stvor il, dal mů svobo-
dů. Svoboda tvor ila tak samozr ejmoů soůc a st lid-
ske  bytosti jako srdce c i rozům a Bů h ji nemohl 
z c love ka odejmoůt, jestliz e jej nechte l zabí t. A to 
Bů h samozr ejme  nechte l, proto lidem jejich svo-
bodů nechal, ac koli jej samotne ho doslova zabí jel 
pohled na to, co lide  jeden drůhe mů c iní . Bů h da -
le c inil vs e, aby si zí skal zpe t pozornost lidí . Jako-
by ze za mezí  na ne  volal, vyůz í val k tomů nejrů z-
ne js í  prostr edky, vc etne  potopy, hladomorů, 
many nebo proroků . Pokoůs el se i o ví ce osobní  
způ sob komůnikace, napr í klad pomocí  snů  ne-
bo tichy m vola ní m ůprostr ed noci. Z a dny  
z te chto způ sobů  vs ak nedoka zal pr ekonat ba-
rie rů, kteroů tvor ilo lidske  te lo z masa a krve. 
Bů h takto ůc ine n nebyl, coz  byla nepr ekona-
telna  pr eka z ka ve sde lení  c ehokoli osobne js í -
ho. Bů h tr eba r ekl: „Prosím vás, přestaňte 

s tím dřív, než se vzájemně pozabíjíte.“ Ale vs e, co 
lide  slys eli, bylo poůze zahr me ní . Jindy Bů h doja-
te  vyznal: „Miluji vás stejně intenzivně jako v den, 
kdy jsem vás stvořil.“ Ale lidem to zne lo, jako kdyz  
hůc í  vodopa d.  

Jedinoů vy jimků v tomto smůtne m de ní  tvor ily 
de ti. Ac koli jejich rodic e byli hlůs í  na jake koli for-
my Boz í ho sde lení , de ti vů bec neme ly proble m 
s tí m, aby Bohů porozůme ly. Pokaz de , kdyz  Bů h 
ůde lal ne co sme s ne ho, hlasite  se rozesma ly, 
spůstily vzlykavy  pla c , kdyz  byl Bů h smůtny , ale 
rodic ů m Boz í  pla c  nebo ů sme v vz dy poůze pr es el 
kolem ůs í . To, z e de ti rozůme ly Bohů, vs ak neby-
la jedina  jejich vy hoda. De ti si neůbliz ovaly nic i-
vy mi zbrane mi ani si se seboů neodmí taly hra t 
jen proto, z e ten drůhy  patr í  k jine  politicke  stra-
ne . Ale hlavne : de ti byly lidmi vs eobecne  milova -
ny.  
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Bů h dostal na pad: kdybych se stal dí te tem, lide  
by me  zase me li ra di. Proc  se nesta t jed-
ní m z te chto roztomily ch tvorec ků ? 
S tí mto svy m za me rem se sve r il shroma z -
de ní  ande lů . Kdyz  kolegiům ande lů  vy-
slechlo Boz í  zpra vů, zavla dlo ů plne  ticho. 
Ande le  sklopili hlavy a jen nena padne  a tis e 
pokůkovali jeden po drůhe m. Nikdo se vs ak 
neodva z il pohlede t Bohů do tva r e, natoz  vzí t 
si slovo. Nakonec se slůz ebne  nejvys s í  ar-
chande l postavil dopr edů. Promlůvil 
k cele mů shroma z de ní  o tom, jak velkoů sta-
rost by vs ichni o Boha me li, kdyby to ůde lal. A 
dodal: „Proč by se měl Bůh vystavovat na mi-
lost 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 ne-
mohl stát například nějakým nadpřirozeným 
dítětem se zvláštními schopnostmi?“ zeptal se 
archande l. „Nemuselo by se jednat o nic zvlášt-
ního, stačila by například schopnost stát se nevi-
ditelným nebo moci vrhat světelné plameny pro 
případ nouze. Nápad stát se dítětem je skutečně 
geniální,“ obra til se archande l na Boha, „ale po-
strádá nezbytnou bezpečnostní pojistku.“ Bů h 
nasloůchal archande lovi, protoz e Bů h vz dy po-
zorne  nasloůcha , pode koval mů a pode koval 
rovne z  ostatní m ande lů m za jejich za jem. A da -
le r ekl: „Nikoli, já se musím stát skutečným dítě-
tem. 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, při-
znávám, že to riziko není malé. Ale je v něm uk-
ryto 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 opě-

tovat.“  

 Byl to vskůtků odva z ny  pla n. 
V okamz iků, kdy ande le  vide li, z e Bů h na ne m 
neochve jne  trva , zac ali jeden po drůhe m spon-
ta nne  Bohů tleskat a zpí vat oslavnoů pí sen . Bů h 
vstal ze sve ho trů nů a pr i odchodů odhodil svů j 
modry  noc ní  pla s ť. Pote , co jeho pla s ť dopadl na 
zem, se vs echny hve zdy na ne m seskůpily do 
ů tvarů komety. A pak se stalo ne co zvla s tní ho. Na 
mí ste , kde dopadl pla s ť, zmizela podlaha a mí sto 
ní  se objevil otvor, skrze ktery  bylo vide t pastvi-
nů, ktera  dí ky ovcí m, jez  se na ní  pa sly, vypadala 
z vy s ky, jako kdyby byla kropenata . A o koůsek 
da l sede li ů ohne  pasty r i. Te z ko r í ci, kdo byl ví ce 
vyde s en tí mto ů kazem, zda pasty r i na zemi, nebo 
ande le  v nebi. Dr í ve nez  se pasty r ů m podar ilo 
protr í t oc i a cokoli vide t skrze osln ůjí cí  za r , ande -
le  vys ťoůchali sve ho pr edstavene ho na okraj ot-
vorů, a ten mí rny m, ale rozhodny m hlasem pro-
nesl:  

„Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která 
bude pro všechen lid.  

Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán.“ 

A koůsek da l, za vrcholkem sme rem k me stů, se 
ozval pla c  nove  narozene ho dí te te… 

                                                                                                             
(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 

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 

 

Pohřby 

Emilie Bystroňová, 80 let,  

Havířov – Bludovice 

Karel Valeček, 54 let,  

Havířov – Bludovice 

Helena Fijaková, 87 let,  

Třinec 

Gertruda Heczková, 82 let,  

Komorní Lhotka 

Rozalia Kotulova, 97 let,  

Havířov -Bludovice 

Ludvík Ciompa, 75 let,  

Havířov - Šumbark 

Křty 

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 

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 

Bludovický Informátor - Čtvrtletník bludovického sboru Slezské církve evangelické a.v. 

Adresa redakce: Selská 12, 736 01 Havířov 

Redakce: Mgr. Pavlína Volná  

Sazba: Milan Maček 

Bludovický Informátor / Informator Błędowicki 8 • 


