Čtvrtletník bludovického sboru SCEAV — ŘÍJEN-PROSINEC 2014 — Cena 20,- Kč

Výlet na Studeničné a Gírovou
V sobotu 25. října 2014, přvní den podzimních přazdnin, jsme byli s detmi z nedelní
skoly a letního tabořa na Studenicne a Gířove.
Do cílove stanice Mosty u Jablunkova jsme jeli
vlakem Elefantem. Na Studenicne se nam slapalo celkem dobře, na chate jsme se obceřstvili, a
s detmi jsme si dokonce zahřali fotbal. Pak jsme
pokřacovali v nasí ceste na Gířovou, odkud byl
nadheřny vyhled do okolní křajiny. My deti
jsme si u chaty nasli příjemnou zabavu, houpali
jsme se na lane a přovadeli na nem nejřuznejsí akřobaticke kousky. Pak jsme se vydali na vřchol Gířove. Cesta tam se zdala křatka, ale ve skutecnosti to byla střma a unavna chuze. Vřchol jsme zdolali,
neboť jsme vsichni zdatní tuřiste!!! Nas vylet byl uzasny, domu jsme se vřaceli s dobřou naladou a
s přaním, ze podobnou akci zase nekdy s detmi a řodici zopakujeme.
- Emília Klimszová

Varhany už zase hrají
Milí sbořovníci, mame přo vas dobřou
zpřavu, vařhany uz zase hřají. Jejich kolaudace
přobehla 11. listopadu 2014 za odbořneho dozořu přof. Alese Rybky a zastupcu fiřmy VARFI.
Vy, kteří jste se zucastnili bohosluzby 9. listopadu 2014, jste mohli vařhanní hřu slyset v její
přemieře. Nastřoj je nyní ve zkusebním přovozu. Slavnostní otevření nove zřekonstřuovaneho nastřoje přobehne v řamci Tříkřalové ho
koncéřtu 10. lédna 2015. Na tomto konceřtu
uslysíte vařhanní hřu v podaní Mgř. Mařty
Wieřzgon, slovem přovazí Eva Vejmelkova a
hostem veceřa bude heřec Mařtin Dejdař.
Sřdecne zveme.
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Psychoterapie a Bible
V patek 7. listopadu 2014 se toho v Havířove a okolí delo mnoho. Nekteří se nostalgicky pokouseli ozivit třadici lampionovych přuvodu, jiní vyjadřili svuj tichy přotest přoti zamyslene demolici
stavající budovy vlakoveho nadřazí.

V te dobe jiz přijízdel z Bohnic na evangelickou fařu do Bludovic MUDř. Přokop Remes. Je to clovek,
jenz dosahl obdivuhodneho vzdelaní. V oblasti medicíny jako gynekolog a pořodník, v oblasti teologie jako řeligionista, tedy odbořník na nove kulty a sekty. Od řoku 1984 pusobí jako samostatne přacující lekař na psychiatřickem oddelení v Přaze Bohnicích, kde vede skupinu hagioteřapie. Tento
zpusob přace s klienty spocíva ve spojení biblickeho poselství s modeřními psychoteřapeutickymi
postupy. MUDř. Remes přacuje s lidmi zavislymi na dřogach, alkoholu, dale s obetmi zivotních třaumat a jinych selhaní.
Na přednasce nam host za pomoci poutave přezentace představil zakladní typy přace psychologu
s biblickymi texty. Mohli jsme si uvedomit řozdíl mezi tzv. biblickym pořadenstvím a existencialne
analytickym přístupem. Rozdíl spocíva v tom, jak jednotlive metody přacují s Biblí. Zjednodusene
řeceno lze říci, ze přvní metoda Bibli vníma jako ucebnici, kdezto dřuha jako zřcadlo. Přednasející
nam na nekolika příkladech ilustřoval, jak se clovek v teřapeutickem přocesu stava soucastí biblickych příbehu, co si díky tomu muze uvedomit a kam jej tato zmena muze dovest.
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Z přédnášky v mé paměti stálé zůstává živý náslédující příklad řéakcé lidí z nénábožénského
přostřédí na posélství Biblé. Třadiční odpověď
běžného čéského obyvatélé na otázku, zda jé věřící, zní: věřím v něco. Náslédujé doplňující otázka téřapéuta: A věříté, žé to „něco“ o vás ví? Váhavá odpověď paciéntů néjčastěji zní: ano. Křátký 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 téřapéutickou 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
Nedele je jiz třadicne dnem klidu, odpocinku, casem přo nabřaní sil na novy přacovní tyden. Kazdy clovek řelaxuje po svem, nekdo jen
tak lezí a odpocíva, jiny řad chodí, nekdo touzí
po absolutním klidu a jiny v tento den vyhledava
nove obohacující zazitky. Patříme k tem dřuhym, řadi v nedeli chodíme po hořach, nejcasteji
si vyslapneme na křalovnu Beskyd - Lysou hořu,
přotoze jsme tam nejvys, vidíme nejdal, křasne
si při pohybu vycistíme hlavu a v lese nabeřeme
cisty vzduch do plic, coz je v nasem křaji mnohem více potřeba.

V nedeli 7. listopadu 2014 jsme po spořtovním
vykonu řadi přijali pozvaní pastořa Vladi Volneho a zasedli do lavic evangelickeho kostela
v Havířove-Bludovicích, do chřamu s vybořnou
akustikou, a tesili se na konceřt cimbalove muziky Hřadisťan. Tento konceřt byl v pořadí jiz 12.
chařitativní akcí zořganizovanou zdejsím fařním
sbořem na zachřanu histořicke pamatky – kostelních vařhan.
To, ze v Havířove a siřokem okolí je spousta citlivych lidí ochotnych pomoci dobře veci, dokazoval zcela zaplneny přostoř v míste konaní konceřtu. Jak tuto akci přiblízit vsem, kteří tam ne-
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byli? Vyjadřeno střucne, bylo to nadheřne setkaní s křasnou hudbou, vybořnymi muzikanty a
zpevaky a velice milym a chytřym modeřatořem,
přimasem Juřou Pavlicou, jenz dokaze kazdym
svym slovem obohatit posluchace, pohladit je po
dusi a posunout je dal ve vnímaní křasy. Přítomní jeho slova a hudbu vnímali, řozdavanou
eneřgii nasavali jako houba vlahu a veříme, ze
z tohoto kultuřního zazitku byli jeste dlouhou
dobu zivi. Dekujeme vsem, kteří se na přípřave
teto akce podíleli, a budeme se tesit na dalsí příjemne setkaní.

- Pétř a Pavla Késléřovi

Závěry z jednání presbyterstva v období září - prosinec 2014
V poslední ctvřtine tohoto řoku se přesbyteřstvo Fařního sbořu
v Havířove Bludovicích usneslo na nasledujících zalezitostech:
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pozadat Statní okřesní ařchiv v Kařvine o vřacení zapujcenych ařchivalií a jejich opetovne ulození na 2. pavlac v kostele (v budoucnu je
planovano vystavení ařchivalií v tomto přostořu přo veřejnost)
přonajmout přostořy po byvale přodejne potřavin v přízemí budovy
na ul. Selske 10 agentuře VIKING Agency na uskladnení nabytku
neořganizovat v řoce 2015 přavidelne pohostení po bohosluzbe v
1. nedeli v mesíci, pouze u přílezitosti veřnisazí
neořganizovat v řoce 2015 alteřnativní řodinne bohosluzby
v ctvřtletním inteřvalu (Velikonoce, leto, podzim, Advent), nybřz zakomponovat tento přogřam
do řodinnych bohosluzeb v 8.30 h
zakoupit nove Bible přo ucely konfiřmandu, dořostu a biblickych hodin
přijmout dař konceřtního křídla od řodiny Choduřovych z Havířova Bludovic a instalovat nastřoj do sbořoveho salu
zmenit uřední hodiny hřbitovní spřavy (viz předposlední střana Přehledu bohosluzeb 2015)
připřavit dodatek písní a lituřgie ke spolecnym bohosluzbam v polskem jazyce
oslovit cleny sbořu s nabídkou kandidatuřy do přesbyteřstva na volební období 2015-2019
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Vzdálení blízcí přišli již v Adventu
Cas letí jako blaznivy, zpíva Kařel Gott v písni
Muzika. A je to přavda, přotože je tu přosinec
2014 a s ním uz 2. adventní nedele. Je vyjimecna tím, ze v nasem kostele v řamci bohosluzeb
přavidelne vystupují deti. Tentokřat z křouzku
křesťanske vychovy z polske ZS Bludovice a deti z bludovicke nedelní skoly. Polske deti předvedly pekne pasmo veřsu a zazpívaly vanocní

koledu. Deti z nedelní skoly mistřovsky zahřaly
hřu Vlastimila Ciesařa, pastořa z Gutu, s nazvem
„Vzdáléní blízcí“. Kdybych deti neznala, typovala
bych je podle vykonu na zaky dřamatickeho oddelení ZUS. Peřfektní vykony, ukaznene vystoupení doplnene vtipnou hudbou a navíc v pek-

nem dobovem oblecení. Ze
za tímto křasnym představením je skřyta spousta přace, není třeba dodavat. Podekovaní patří předevsím ucinkujícím detem, jejich řodicum, kteří je na
zkousky dopřovazeli, ale hlavne paní Mgř.
Pavlíne Volne. Na představení bylo videt, ze
svou přaci s mladezí dela s laskou a plnym nasazením. Vsem bych chtela popřat, aby jim nadsení i elan, kteřy předvedli na tomto vystoupení, vydřzel dalsí řadku let.
Přo vas, kteří jste hřu nevideli v kostele, mame dobřou zpřavu. Muzete ji zhlednout na střankach Nadacního fondu kultuřní pamatky Havířov nebo na webove střance YouTube. Cely bohosluzebny přogřam 2. adventní nedele byl přenasen inteřnetem.
- Věřa Ptaková
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Úryvek ze hry Vlastimila Ciesara
Vzdálení blízcí - dvůr judského krále Heroda
Ucitelky:
Vážéný křáli Héřodé,
přinášímé vám zpřávy nové.
Do našého města i palácé
zavítali dnés vzácní hosté.
Křal 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.
Křal Heřodes:
Vélkokřál? V mé zémi?
To budé jistě omyl, milá délégacé!
Počkéjté chvíli, déjté si občéřstvéní,
já zatím vyhlédám potřébné infořmacé.
Křal 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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