
 

Výlet na Studeničné a Gírovou 

 V sobotu 25. ř í jna 2014, přvní  den pod-

zimní ch přa zdnin, jsme byli s de tmi z nede lní  

s koly a letní ho ta bořa na Studenic ne  a Gí řove . 

Do cí love  stanice Mosty u Jablunkova  jsme jeli 

vlakem Elefantem. Na Studenic ne  se na m s lapa-

lo celkem dobř e, na chate  jsme se obc eřstvili, a 

s de tmi jsme si dokonce zahřa li fotbal. Pak jsme 

pokřac ovali v nas í  ceste  na Gí řovou, odkud byl 

na dheřny  vy hled do okolní  křajiny. My de ti 

jsme si u chaty nas li př í jemnou za bavu, houpali 

jsme se na lane  a přova de li na ne m nejřu zne js í  akřobaticke  kousky. Pak jsme se vydali na vřchol Gí -

řove . Cesta tam se zda la křa tka , ale ve skutec nosti to byla střma  a u navna  chu ze. Vřchol jsme zdolali, 

neboť jsme vs ichni zdatní  tuřiste !!! Na s  vy let byl u z asny , domu  jsme se vřaceli s dobřou na ladou a 

s př a ní m, z e podobnou akci zase ne kdy s de tmi a řodic i zopakujeme.  

- Emília Klimszová  

 

Varhany už zase hrají 

 Milí  sbořovní ci, ma me přo va s dobřou 

zpřa vu, vařhany uz  zase hřají . Jejich kolaudace 

přobe hla 11. listopadu 2014 za odbořne ho do-

zořu přof. Ales e Rybky a za stupcu  fiřmy VARFI. 

Vy, kteř í  jste se zu c astnili bohosluz by 9. listo-

padu 2014, jste mohli vařhanní  hřu slys et v její  

přemie ř e. Na střoj je nyní  ve zkus ební m přovo-

zu. Slavnostní  otevř ení  nove  zřekonstřuovane -

ho na střoje přobe hne v řa mci Tř í křa lové ho 

koncéřtu 10. lédna 2015. Na tomto konceřtu 

uslys í te vařhanní  hřu v poda ní  Mgř. Mařty 

Wieřzgon , slovem přova zí  Eva Vejme lkova  a  

hostem vec eřa bude heřec Mařtin Dejdař.  

Sřdec ne  zveme. 
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Psychoterapie a Bible 

 V pa tek 7. listopadu 2014 se toho v Haví ř ove  a okolí  de lo mnoho. Ne kteř í  se nostalgicky pokou-

s eli oz ivit třadici lampio novy ch přu vodu , jiní  vyja dř ili svu j tichy  přotest přoti zamy s lene  demolici 

sta vají cí  budovy vlakove ho na dřaz í .  

V te  dobe  jiz  př ijí z de l z Bohnic na evangelickou fařu do Bludovic MUDř. Přokop Remes . Je to c love k, 

jenz  dosa hl obdivuhodne ho vzde la ní . V oblasti medicí ny jako gynekolog a pořodní k, v oblasti teolo-

gie jako řeligionista, tedy odbořní k na nove  kulty a sekty. Od řoku 1984 pu sobí  jako samostatne  přa-

cují cí  le kař  na psychiatřicke m odde lení  v Přaze Bohnicí ch, kde vede skupinu hagioteřapie. Tento 

zpu sob přa ce s klienty spoc í va  ve spojení  biblicke ho poselství  s modeřní mi psychoteřapeuticky mi 

postupy. MUDř. Remes  přacuje s lidmi za visly mi na dřoga ch, alkoholu, da le s obe tmi z ivotní ch třau-

mat a jiny ch selha ní . 

Na př edna s ce na m host za pomoci poutave  přezentace př edstavil za kladní  typy přa ce psychologu  

s biblicky mi texty. Mohli jsme si uve domit řozdí l mezi tzv. biblicky m pořadenství m a existencia lne  

analyticky m př í stupem. Rozdí l spoc í va  v tom, jak jednotlive  metody přacují  s Biblí . Zjednodus ene  

ř ec eno lze ř í ci, z e přvní  metoda Bibli vní ma  jako uc ebnici, kdez to dřuha  jako zřcadlo. Př edna s ejí cí  

na m na ne kolika př í kladech ilustřoval, jak se c love k v teřapeuticke m přocesu sta va  souc a stí  biblic-

ky ch př í be hu , co si dí ky tomu mu z e uve domit a kam jej tato zme na mu z e dove st.  
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Z přédnášky v mé paměti stálé zůstává živý ná-

slédující příklad řéakcé lidí z nénábožénského 

přostřédí na posélství Biblé. Třadiční odpověď 

běžného čéského obyvatélé na otázku, zda jé vě-

řící, zní: věřím v něco. Náslédujé doplňující otáz-

ka téřapéuta: A věříté, žé to „něco“ o vás ví? Vá-

havá odpověď paciéntů néjčastěji zní: ano. Křát-

ký řozhovoř pokřačujé otázkou: A dokázal bysté 

připustit, žé to „něco“ vás má řádo? Přékvapivá 

odpověď mnoha kliéntů nézřídka ústí k závěřéčnému vyznání: ano. Přékvapéní paciénti tak opouští té-

řapéutickou místnost v bohnickém kostélé s těmito slovy: Do dnéška jsém ani névěděl, žé jsém vlastně 

věřící…  

- Vladislav Volný, pastoř 

Na návštěvě u Vládi a Jury 

 Nede le je jiz  třadic ne  dnem klidu, odpoc in-

ku, c asem přo nabřa ní  sil na novy  přacovní  ty -

den. Kaz dy  c love k řelaxuje po sve m, ne kdo jen 

tak lez í  a odpoc í va , jiny  řa d chodí , ne kdo touz í  

po absolutní m klidu a jiny  v tento den vyhleda va  

nove  obohacují cí  za z itky. Patř í me k te m dřu-

hy m, řa di v nede li chodí me po hořa ch, nejc aste ji 

si vys la pneme na křa lovnu Beskyd - Lysou hořu, 

přotoz e jsme tam nejvy s , vidí me nejda l, křa sne  

si př i pohybu vyc istí me hlavu a v lese nabeřeme 

c isty  vzduch do plic, coz  je v nas em křaji mno-

hem ví ce potř eba. 
 V nede li 7. listopadu 2014 jsme po spořtovní m 

vy konu řa di př ijali pozva ní  pastořa Vla di Volne -

ho a zasedli do lavic evangelicke ho kostela 

v Haví ř ove -Bludovicí ch, do chřa mu s vy bořnou 

akustikou, a te s ili se na konceřt cimba love  muzi-

ky Hřadis ťan. Tento konceřt byl v poř adí  jiz  12. 

chařitativní  akcí  zořganizovanou zdejs í m fařní m 

sbořem na za chřanu histořicke  pama tky – kos-

telní ch vařhan. 

To, z e v Haví ř ove  a s iřoke m okolí  je spousta citli-

vy ch lidí  ochotny ch pomoci dobře  ve ci, dokazo-

val zcela zaplne ny  přostoř v mí ste  kona ní  kon-

ceřtu. Jak tuto akci př iblí z it vs em, kteř í  tam ne-
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byli? Vyja dř eno střuc ne , bylo to na dheřne  setka -

ní  s křa snou hudbou, vy bořny mi muzikanty a 

zpe va ky a velice mily m a chytřy m modeřa tořem, 

přima s em Juřou Pavlicou, jenz  doka z e kaz dy m 

svy m slovem obohatit posluchac e, pohladit je po 

dus i a posunout je da l ve vní ma ní  křa sy. Př í -

tomní  jeho slova a hudbu vní mali, řozda vanou 

eneřgii nasa vali jako houba vla hu a ve ř í me, z e 

z tohoto kultuřní ho za z itku byli jes te  dlouhou 

dobu z ivi. De kujeme vs em, kteř í  se na př í přave  

te to akce podí leli, a budeme se te s it na dals í  př í -

jemne  setka ní .  

- Pétř a Pavla Késléřovi 

Závěry z jednání presbyterstva v období září - prosinec 2014 

V poslední  c tvřtine  tohoto řoku se přesbyteřstvo Fařní ho sbořu 

v Haví ř ove  Bludovicí ch usneslo na na sledují cí ch za lez itostech: 

 poz a dat Sta tní  okřesní  ařchiv v Kařvine  o vřa cení  zapu jc eny ch ařchi-

va lií  a jejich ope tovne  uloz ení  na 2. pavlac  v kostele (v budoucnu je 

pla nova no vystavení  ařchiva lií  v tomto přostořu přo veř ejnost) 

 přonajmout přostořy po by vale  přodejne  potřavin v př í zemí  budovy 

na ul. Selske  10 agentuř e VIKING Agency na uskladne ní  na bytku 

 neořganizovat v řoce 2015 přavidelne  pohos te ní  po bohosluz be  v  

1. nede li v me sí ci, pouze u př í lez itosti veřnisa z í  

 neořganizovat v řoce 2015 alteřnativní  řodinne  bohosluz by 

v c tvřtletní m inteřvalu (Velikonoce, le to, podzim, Advent), ny břz  zakomponovat tento přogřam 

do řodinny ch bohosluz eb v 8.30 h    

 zakoupit nove  Bible přo u c ely konfiřmandu , dořostu a biblicky ch hodin   

 př ijmout dař konceřtní ho kř í dla od řodiny Choduřovy ch z Haví ř ova Bludovic a instalovat na -

střoj do sbořove ho sa lu 

 zme nit u ř ední  hodiny hř bitovní  spřa vy (viz př edposlední  střana Př ehledu bohosluz eb 2015)    

 př ipřavit dodatek pí sní  a lituřgie ke spolec ny m bohosluz ba m v polske m jazyce  

 oslovit c leny sbořu s nabí dkou kandidatuřy do přesbyteřstva na volební  období  2015-2019 

 



Vzdálení blízcí přišli již v Adventu 

C as letí  jako bla znivy , zpí va  Kařel Gott v pí sni 

Muzika. A je to přavda, přotože je tu přosinec 

2014 a s ní m uz  2. adventní  nede le. Je vy jimec -

na  tí m, z e v nas em kostele v řa mci bohosluz eb 

přavidelne  vystupují  de ti. Tentokřa t z křouz ku 

kř esťanske  vy chovy z polske  ZS  Bludovice a de -

ti z bludovicke  nede lní  s koly. Polske  de ti př ed-

vedly pe kne  pa smo veřs u  a zazpí valy va noc ní  

koledu. De ti z nede lní  s koly mistřovsky zahřa ly 

hřu Vlastimila Ciesařa, pastořa z Gutu , s na zvem 

„Vzdáléní blízcí“. Kdybych de ti neznala, typovala 

bych je podle vy konu  na z a ky dřamaticke ho od-

de lení  ZUS . Peřfektní  vy kony, uka zne ne  vystou-

pení  doplne ne  vtipnou hudbou a naví c v pe k-

ne m dobove m oblec ení . Z e 

za tí mto křa sny m př edsta-

vení m je skřyta spousta přa -

ce, není  tř eba doda vat. Po-

de kova ní  patř í  př edevs í m u c inkují -

cí m de tem, jejich řodic u m, kteř í  je na 

zkous ky dopřova zeli, ale hlavne  paní  Mgř. 

Pavlí ne  Volne . Na př edstavení  bylo vide t, z e 

svou přa ci s mla dez í  de la  s la skou a plny m na-

sazení m. Vs em bych chte la popř a t, aby jim nad-

s ení  i ela n, kteřy  př edvedli na tomto vystoupe-

ní , vydřz el dals í  ř a dku let.   

Přo va s, kteř í  jste hřu nevide li v kostele, ma me dobřou zpřa vu. Mu z ete ji zhle dnout na střa nka ch Na-

dac ní ho fondu kultuřní  pama tky Haví ř ov nebo na webove  střa nce YouTube. Cely  bohosluz ebny  přo-

gřam 2. adventní  nede le byl př ena s en inteřnetem.  

- Věřa Ptaková 
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Úryvek ze hry Vlastimila Ciesara  

Vzdálení blízcí - dvůr judského krále Heroda 
 

Uc itelky:  

 Vážéný křáli Héřodé,                                                                              

 přinášímé vám zpřávy nové.         

 Do našého města i palácé                                                                     

 zavítali dnés vzácní hosté. 

 

Křa l Heřodes:  

 Pánové, vítéjté! Co vás k nám přivádí 

 z takové dálky?  

 Snad pověst našého nového chřámu, co 

 jsém postavil já,              

 křál Héřodés Véliký.  

 Anébo sé přicházíté učit k Římanům vést 

 války?  

 A možná jsté přijéli jén na dovolénou,  

 přožít u mořé pář hézkých chvil. 

 

Baltazař:  

 Nic z toho, judský křáli.  

 Do tvé zémě nás přivédl jiný cíl. 

 Přicházímé sé poklonit vašému Vélkokřáli,  

 jého hvězda ukázala na ténto zémě díl.  

 

Křa l Heřodes:  

 Vélkokřál? V mé zémi?  

 To budé jistě omyl, milá délégacé!  

 Počkéjté chvíli, déjté si občéřstvéní,  

 já zatím vyhlédám potřébné infořmacé. 

                    

Křa l Heřodes:  

 Pánové, mám přo vás novinu!  

 Bétlém! Tam to zřéjmě budé.      

 Tam by mohl mít řodinu váš, tédy                                                                                      

 vlastně náš nový Vélkokřál Judéé.  

 Až ho najdété, déjté mi vědět,  

 řád sé na něj také podívám. 
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Kiedy jest Boże Narodzenie? 
 

Zawszé, ilékřoć uśmiéchasz się do swojégo břata 

i wyciągasz do niégo řęcé, 

Zawszé  wtédy jést Bożé Nařodzénié. 

 

Zawszé, kiédy milkniész, aby wysłuchać, 

kiédy řézygnujész z zasad, 

któřé jak żélazna obřęcz uciskają ludzi w ich samotności, 

 

Zawszé, kiédy dajész odřobinę nadziéi  tym, któřzy są přzytłoczéni ciężařém fizycznégo, 

mořalnégo i duchowégo ubóstwa, 

jést Bożé Nařodzénié. 

 

Zawszé, kiédy řozpoznajész w pokořzé, 

jak bařdzo znikomé są twojé możliwości 

i jak wiélka jést twoja słabość, 

 

Zawszé, ilékřoć pozwolisz by Bóg 

pokochał innych přzéz ciébié, 

Zawszé wtédy, 

jést Bożé Nařodzénié. 

 

Matka Teřesa z Kalkuty 

Drazí členové sboru, 
přeji vám, ať ve vás Vánoční svátky obnoví vše,  

co jste v uplynulém roce možná ztratili  
nebo neúspěšně hledali,  

a přivedou vás k novým zdrojům světla, pokoje a lásky. 
pastor Vladislav Volný 
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Křty 

Jakub Sekanina, Jaromír a Martina Sekaninovi 

Teodor Bučo, Radoslav a Zuzana Bučovi 

Vendula Rožnovjáková, David a Markéta Rožnovjákovi 

Aneta a Michal Makulovi, Karel Makula a Emílie  

Lakatošová 

Alžběta Gáborová, Filip Gábor a Linda Balogová 

Martin Roland Kučera, Martin a Marta Kučerovi 

Sabina Hrabcová, Přemysl a Kateřina Hrabcovi 

David Citnar, Marta Citnarová 

Jaroslav a Michal Krempelovi, Jaroslav Krempel a Iveta 

Nemetová 

Tiffany Demeterová, Miroslav Demeter a Renáta Nemetová 

Gabriela Garzinová, Radek a Romana Garzinovi 

 

Svatby 

Holubovi Radovan a Michaela, roz. Zakuťanská 

Krejčovi Jiří a Ivana, roz. Ivančicová 

Kvapuliński Karel a Ludmila, roz. Haničáková 

Drugdovi Lukáš a Veronika, roz. Jurczková 

 

Jubilanté 

90 let  

Elza Labudková, Havířov – Bludovice 

Vlasta Tvardková, Havířov – Datyně 

 

85 let 

Daniela Stasiová, Havířov – Město 

Karel Chodura, Havířov – Životice 

Edward Balon, Havířov – Mezidolí 

75 let 

Daniela Nierostková, Havířov – Bludovice 

Małgorzata Slonková, Havířov – Bludovice 

Olga Moravcová, Havířov – Bludovice 

Karel Kosiec, Havířov – Datyně 

Helena Kubiczková, Havířov – Bludovice 

 

70 let 

Anna Szafarczyková, Havířov – Bludovice 

Lidie Czyžová, Havířov – Životice 

 

60 let 

Eva Kubinčiaková, Havířov – Bludovice 

Dana Walková, Havířov – Datyně 

Emil Kołorz, Havířov – Datyně 

Ing. Tadeusz Fryda, Havířov – Bludovice 

 

55 let 

Ing. Pavol Mlynarič, Havířov – Bludovice 

Dana Guňková, Havířov - Bludovice 

 

50 let 

Karel Klimoszek, Havířov – Šumbark 

 

Pohřby 

Ing. Karel Chodura, 78 let, Havířov – Bludovice 

Alena Fukalová, 87 let, Havířov – Podlesí 

Edward Fukała, 85 let, Havířov – Bludovice 

Natálie Mecová, 93 let, Šenov 

Bronisław Jaworek, 83 let, Havířov – Město 
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