
Návštěva z Prahy 

 Vy, kteř í  jste se 27. listopadu 2015 zu č astnili př edna s ky s na zvem „Na boz enství  za kaz dy m řo-

hem“, si jiste  vybaví te sympatičke ho muz e ve stř ední čh letečh, kteřy m nebyl nikdo jiny  nez  řeligio-

nista Doč. PhDř. Zdene k Vojtí s ek, Th. D., z Přahy. Pu sobí  jako vedoučí  katedřy řeligionistiky Husitske  

teologičke  fakulty Univeřzity Kařlovy v Přaze. Je autořem ne kolika knih a č la nku  př edevs í m o souč as-

ny čh podoba čh na boz enství . Jiz  17. řokem je s e fředaktořem řeligionističke ho č asopisu o souč asne  

na boz enske  sče ne .  

V u vodu př iznal, z e neve ř í , z e by Č es i me li přoble m 

s na boz enství m, a neve ř í , z e by Č esko bylo jednou z nejví če ateis-

tičky čh evřopsky čh zemí . Nenačha zí  totiz  z a dna  data, kteřa  by 

tyto domne nky potvřzovala. Konstatoval vs ak, z e Č es i mají  zajis-

te  přoble m s čí řkvemi.  

Ve sve m vyč eřpa vají čí m přojevu se zamy s lel nad typy na boz en-

ske ho z ivota. Uvedl, z e souč asne  na boz enství  je přezentova no 

dve ma typy dučhovní ho z ivota: spiřitualitou objektivní  přavdy a 

spiřitualitou subjektivní  zkus enosti. Přvní  typ dučhovní ho z ivota 

sme ř uje ven, k „vne js í mu bohu“, k objektivní  přavde  a zvne js ku 

dane mu ř a du. Přefeřuje hodnoty odpove dnosti vu č i tomuto ř a du 

a očhoty př ine st obe ti přo jeho začhova ní . Vy znamnou kvalitou v te to spiřitualite  je podř í zení  se to-

mu, čo př esahuje řozme řy z ivota jednotlive ho č love ka: pí smu m, doktří na m, třadičí m. A samozř ejme  

te z  instituči, kteřa  je učhovatelkou a střa z kyní  přavdy a ř a du a v ní z  je moz ne  bezpeč ne  spoč inout. 

Dřuhy  typ dučhovní ho z ivota je ořientova n dovnitř , sme ř uje k osobní mu vnitř ní mu 

z ivotu. Jedna  se o spiřitualitu vlastní  svobodne  volby, přo niz  z a dna  

„objektivní “ pí sma, doktří ny č i třadiče nejsou za vazne  a přo niz  je kaz -

da  instituče nutne  čha pa na jako zbyteč na , pokud ne př í mo řepřesiv-

ní  a nepř a telska . Rozhodují čí m křite řiem přavdivosti a dobřa není  třa-

diče ani stanovisko instituče, ale vlastní  zkus enost a vnitř ní  hlas. 

Dočent Zdene k Vojtí s ek uvedl, z e do č eske  společ nosti hluboče přonikla 

Spiřitualita subjektivní  zkus enosti (č eřpají čí  z hnutí  New Age). Poč et Č e-

čhu , kteř í  takto dučhovne  z ijí , je ovs em te z ke  spoč í tat: o svy čh aktivita čh totiz  ne-

př emy s lejí  jako o na boz enství  a nepatř í  ani k z a dne  instituči. Pojem 

„na boz enství “ je přo ne  velmi nepopula řní , čele  jednotlive  třadiče (např . kř esťan-

ství ) vní mají  jako svazují čí  a omezují čí  svobodnou volbu vy be řu, institučí  (např . čí řkví ) se upř í mne  

de sí . Bez velke ho př emy s lení  o na boz ensky čh vy čhodisčí čh jednotlivy čh aktivit řa di pouz í vají  home-

opatička  le č iva, čvič í  jo gu, posí lají  de ti do waldořfske  s koly, vyuz í vají  sluz eb ve s tču , le č itelu  č i kouč u  

osobní ho dučhovní ho řozvoje. Vzhledem k tomu, z e v populařite  takovy čh aktivit je č eska  společ nost 
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obvykle na př ední m mí ste  ve sřovna ní  s jiny mi evřopsky mi společ nostmi, s třočhou nadsa zky řeligio-

nista dodal, z e na boz enství  je v č eske  společ nosti popula řní , jen se mu nesmí  ř í kat „na boz enství “. 

Dočent Vojtí s ek v za ve řu př edna s ky mileřa d diskutoval se svy mi poslučhač i a odpoví dal na jejičh do-

tazy. Mezi zají mave  u č astní ky př edna s ky patř il i kne z z př ilehle  ř í mskokatoličke  fařnosti z Bludovič 

Mařčel Křajzl. 

- Pavlína Volná 

 

Osobností kultury města Havířova 2015 se stal pastor Vladislav Volný 

 Kdyz  př emy s lí m, čo ma m napsat o očene ní  pastořa Vladislava Volne ho čenou Osobnost kultury 

města Havířova, snad mohu přiznat, že přvní počit při vyslovení jeho jména na nominači čeny bylo za-

hanbení . Zna m a ví m, čo vs ečhno pastoř de la  přo sboř, a beřu to skořo jako samozř ejmost. Na vřh na 

čenu me sta vzes el od neč lenu  sbořu, dokonče byčh ř ekla od lidí , kteř í  se o nas í  čí řkvi dove de li az  dí ky 

přa či pastořa Volne ho. Čena Osobnost kultu-

řy a Talent se ude luje Magistřa tem me sta Ha-

ví ř ova jako očene ní  přa če v oblasti přopaga-

če a č innosti na poli kultuřy me sta od řoku 

1999.  Kultuřní  komise na za klade  na vřhu  

obč anu  dopořuč uje zastupitelu m ty, kteř í   by 

si očene ní  zaslouz ili.  Ze zve davosti jsem se 

podí vala a pastoř byl přvní m dučhovní m, 

kteřy  byl navřz en a komisí  dopořuč en za-

stupitelu m ke sčhva lení .  Neví m, jak 

to v komisi přobí halo v jiny čh 

letečh, ale letos př i přonesení  

jme na pastořa Vladislava Volne ho vs ičhni souhlasili. Očenili aktivity př i 

pe č i o čhřa m a pe č i o čí řkevní  ve či – ekume- ničkou č innost, přa či s de tmi 

a přo de ti. Hlavne  dobř e byly hodnočeny akče přo s iřokou veř ejnost.  Vy -

stavy a př edna s ky na fař e, končeřty v kostele a jejičh dopřovodny  přogřam se 

staly zna mou aktivitou přo čele  me sto. Udivilo me , jak vy bořne  lide  hodnotí  

nejen vystoupení  zna my čh ume lču , zahřanič ní čh soubořu , ale i te čh, o ničhz  se 

moč neví . Sama jsem si př iznala, z e neby t končeřtu , vu beč byčh neve de la o skve le m vařhaní -

kovi, haví ř ovske m řoda ku Mařtinu Kovař í kovi, nyní  z ijí čí m ve S vy čařsku nebo o zpe vač če, řodač če 

Lučii Niemela, kteřa  př ilete la az  z daleke ho Finska. Ví m, z e očene ní  si pastoř V. Volny  zaslouz í , přoto-

z e přa če, kteřou de la  nad řa meč svy čh povinností  a kteřou př ispí va  k dobře mu hodnočení  nas eho 

sbořu v oč í čh obyvatel Haví ř ova, se musí  de lat čely m sřdčem a je to ne čo, čo kaz dy  neumí . 

P.S.  Př i jednom řozhovořu si č lenka sbořu posteskla, z e kostel uz  není , čo by val, a sta va  se sve tsky m. 

Uzna va m, z e ma  asi třočhu přavdu, ale osobne  si myslí m, z e leps í  je čhřa m plny  i neve ř í čí čh lidí , kteř í  

se tak dostanou blí z  k Bohu, nez  polopřa zdny  kostel se sta le se zmens ují čí m poč tem ve ř í čí čh.  A kdy-

by kaz dy  končeřt oslovil jen jednoho č love ka, je to vy bořne . A pode kova ní  za to patř í  i nas emu pasto-

řovi. 

- Miroslava Olšáková 
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Druhá adventní neděle 

 V nede li 6. přosinče jsme v kostele přo-

z ili dřuhou adventní  nede li, kteřa  se nesla 

v nasta vají čí m sva teč ní m dučhu. Př í jemny m 

zpestř ení m byla vystoupení  de tí  z polske  za -

kladní  s koly a nede lní  s koly. De ti křa sne  za-

zpí valy, zařečitovaly a v jednom z vystoupení  

př edvedly zají mavou sče nku. Touto sče n-

kou na m de ti př evypřa ve ly př í be h o 

nařození  Jez í s e Křista. Bylo vide t, jak 

moč si s ní  de ti daly přa či. Ruku k dí lu 

př iloz il i nejeden dospe ly . Čelko-

vy  dojem umočn ovaly přopřačo-

vane  kosty my a hudební  dopřovod.  

Bylo moč př í jemne , z e se na vystu-

pují čí  de ti př is li podí vat take  jejičh 

řodič e nebo přařodič e. To vs e př ispe lo k te  

přave  př edva noč ní  atmosfe ř e. Po třadič ní  

bohosluz be  jsme se byli zahř a t teply m č ajem 

nebo ka vou a očhutnali jsme sladky  za kusek.  

- Magda Skotnicová 

 

Tajemný příběh z války 

 U stolu sede ly č tyř i postavy. Tř i z ničh k sobe  od pohledu patř ily, ale ta č tvřta , kteřa  sede la 

s nimi, byla u plne  jina  nez  vs ečhny ostatní . Bylo to ale skuteč ne  tak?  

 „Nikdo me  nikdy nepořazí . Musí te koneč ne  počhopit, z e zatí mčo vy byste mohli hřa t s ovčemi 

na sčhovku přo menta lne  zaostale , ja  patř í m pone kud do vys s í čh sfe ř. Jste fakt blbči,“ vysmí vala se 

č tvřta  postava, kdyz  přa ve  pořazila poslední ho ze soupeř u  v kařta čh. Ví te zem byl mlady , pohledny  

muz , kteřy  se jmenoval Sam. Dals í  tř i muz i u stolu nebyli zdaleka tak okouzlují čí  jako on, ale na řozdí l 

od ne j vynikali vy řazny mi, uřostly mi a vypřačovany mi postavami. Tito č tyř i př a tele  byli voja či.  

 Postava sedí čí  napřoti Sama uz  nevydřz ela dals í  uřa z ku a odve tila: „Same, me l by ses koneč ne  

př estat povys ovat. Opřavdu nikdo z na s není  tak čhytřy  jako ty, to ma s  přavdu, ale jsem zve davy , jak 

ti to pu jde zí třa stejne  se zbřaní  v řuče a v teře nu.“ „Mu z es  mi řa no oč istit podřa z ky, tupč e. Zí třa bu-

du hřdinou bitvy ja ,“ odsekl Sam a uřaz ene  opustil vojenskou jí delnu. Henřy, Čhařles a John uz  jenom 

tis e pozořovali odčha zejí čí  postavu: „S koda, z e poslední  čhví le s př a teli př ed tak vy znamnou uda lostí  

vyme ní  vz dyčky za svoji py čhu,“ smutne  dodal John. 

 Sam povy s ene  křa č el velkou čhodbou v kasa řna čh. Me l vztek. Ve de l velmi dobř e, z e jeho př a te-

le  jsou o mnoho zdatne js í  a odva z ne js í  nez  on. Čhte l se jim ale pomstí t a ude lat čokoli přo to, aby je 

zí třa v bitve  na z ivot a na smřt poní z il. A v tu čhví li dostal na pad, kteřy  mu zme nil čely  z ivot. 
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 Sam pomalu oteví řal dveř e male  temne  čhy s e. Kdyz  byl maly , de deč ek mu vypřa ve l, z e se tady 

jednou setkal s ne ky m, kdo mu dařoval svou pomoč. Dřaze vs ak za ni zaplatil. Posadil se 

k zapřa s ene mu stolu a č ekal. Me l hřozny  střačh. Čhy s e vypadala jako z ne jaky čh střas idelny čh př í be -

hu .  

 Najednou odbila pu lnoč a vs ečhny sví č ky zhasly. Vtom ne kdo poklepal Samovi na řameno. 

Přudče se ohnal. Avs ak do přa zdna. Vs ečhny sví č ky v mí stnosti se vs ak zase pomalu řozsví tily a na-

přoti Sama se zač ala ze tmy objevovat postava. Do tva ř e jí  Sam nevide l, me la nasazenou dlouhou č eř-

nou ka pi. Sam neva hal, tohle byla osoba z de deč kovy čh vypřa ve ní . „Vy jste Č as?“ Osoba v ka pi čhví li 

neodpoví dala, pak se ozval ponuřy  hlas: „Ano, jsem. Přavidla zna s .“ Sam odpove de l: „Ano, zna m.“ Po-

stava tedy pokřač ovala: „Čhytni tedy peřgamen se svy m př a ní m do přave  řuky a př eč ti jej. Ja  pak 

př eč tu svu j peřgamen a to, čo si od tebe vezmu na opla tku ja . Jestli budeme oba souhlasit, zač neme se 

hlasite  sma t a splní  se to, čo je na peřgamenečh. Smí čhem utvřdí me to, čo není  tak u plne  podle přavi-

del nas eho sve ta. “ Sam řozloz il papí ř a hlasite  př eč etl: „Čhči se sta t hřdinou zí tř ejs í  bitvy.“ Č as se na 

čhví li zamyslel a pak zač al č í st on: „Čhči na opla tku ne čo z tve ho okolí .“ Sam se lačine  usma l: „To jako 

va z ne ? Vz dyť uz  mi nič nezbylo. Unifořma, pus ka, nu z , z old a kařty. To je sme s ne . Tak tedy souhla-

sí m.“ A oba dva se zač ali hlasite  sma t, aby utvřdili to, čo od dřuhe ho z a dali. „Tak jak myslí s . Uz  nema -

me č as,“ ř ekl Č as a vs ečhno kolem se zač alo přome n ovat… Poslední , č eho si Sam vs iml, bylo, z e Č as 

ma  ohavne  znetvoř enou přavou řuku, ve kteře  peřgamen dřz el.  

 Byl dřuhy  den a legie voja ku  počhodovaly. Asi po hodine , kdyz  voja či př is li na velikou louku 

z obou střan obklopenou lesem, vydal geneřa l řozkaz: „Vs ičhni si lehne te. Az  va m ř eknu, vyřazí me 

vpř ed.“ V da li byl vide t nepř a telsky  vojensky  ta boř. Voja či tis e vyč ka vali. Lez í čí  Sam, John, Čhařles a 

Henřy se setkali pohledy. Pevne  sví řali sve  pus ky. O čhví li pozde ji uslys eli geneřa lu v hlas: „Pe t, č tyř i, 

tř i, dva, jedna, teď!“ Vs ičhni voja či řyčhle vstali ze zeme  a utí kali společ ne  př es louku 

k nepř a telske mu ta bořu. Voja či ve de li, z e tuhle bitvu vyhřají . Odhalili ta boř přotivní ka tajne , vyuz ili 

tedy momentu př ekvapení . Vtom ovs em zač aly vs ude vzdučhem le tat smřtí čí  kulky. Z boč ní čh střan 

louky se z lesa z jedne  i dřuhe  střany zač aly valit stovky nepř a tel, kteře  napadly voja ky z obou střan. 

Voja či na louče neme li s anči. Tepřve teď Samovi dos lo, čo z jeho okolí  si Č as vzal. Henřy, Čhařles a 

John padli jako přvní  a postupne  zač ali umí řat vs ičhni jeho dals í  př a tele . Sam zahle dl kousek od ne j 

geneřa la, kteřy  řozkaz k u toku vydal. Jeho přava  řuka sví řají čí  pus ku byla ohavne  znetvoř ena . Najed-

nou Sama ne kdo udeř il a on ztřatil ve domí .  

 Vs ude fanfa řy, řadost a smí čh. Kapita n př istoupil k Samovi a zač al mu př ipí nat hřdinsky  od-

znak: „Tak jsme nakoneč př eče jenom vyhřa li. Siče se střas ny mi ztřa tami, ale vyhřa li. A ty jsi př ez il, ty 

na s  hřdino.“  

 Odbila pu lnoč. Sam sede l na z idli v temne  čhy s i. „Podvedl jsi me !“ řozkř ikl se Sam na Č as. Č as se 

ohavne  zasma l: „Ba ne. Jen jsem si vzal to, čo jsi mi ty sa m dal. Dals í  př a ní  ti uz  ale neda m, hlupa ku.“ 

Sam pokřač oval: „Přoto jsem ale nepř is el. Čhči s tebou zahřa t kařty. Da m ti za to svu j vlastní  z ivot.“ 

„Jsi opřavdu hlupa k. Jsem Č as, takz e to, čo jsi ř ekl, uz  nemu z es  vzí t zpa tky.“ A uka zal na Samovu kap-

su v unifořme , aby z ní  zač al Sam vytahovat kařty. „Hřajeme!“ ř ekl Č as. Sam tedy řozloz il vs ečhny kař-

ty vedle sebe na stu l lí čem nahořu. Hřa se jmenovala Z ivot a spoč í vala v tom zí skat tř i kařty stejne  

hodnoty, př ič emz  si vz dy kaz dy  sme l vzí t jednu kařtu do řuky v kaz de m kole a pamatovat si kařty 

soupeř e.“ Č as ve de l, z e Sam hřaje kařty velmi dobř e, ale nikdo zkřa tka nemu z e mí t takovou pame ť 

jako samotny  Č as. Hřa li ne jakou dobu, kdyz  vtom Č as sebřal ze stolu sřdčove ho křa le a tis e zasyč el: 

„Ma m tř etí ho křa le.“ Zač al se hlasite  sma t, ale Sam se usma l: „Spřa vne , vyhřa l jsi. Teď ale přosí m otoč  
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sve ho sřdčove ho křa le. Č as za hlasite ho smí čhu křa le otoč il a př eč etl, čo bylo na dřuhe  střane  napsa -

no: „Čhči vřa tit č as.“ V tu čhví li si Č as uve domil, z e splnil podmí nky přo vyplne ní  sve ho př a ní  - dřz í  

v přave  řuče popsanou kařtu se svy m př a ní m a naví č se čelou dobu hlasite  sma l, č í mz  sve  př a ní  utvř-

dil. „Čelou dobu jsi čhte l, ať toho sřdčove ho křa le dostanu do řuky! Ty jsi přohřa l sčhva lne ,“ zasyč el 

Č as, kdyz  mu dos lo, z e byl oklama n! Ale v tu čhví li se vs ečhno kolem ničh zase zač alo přome n ovat… 

 Na louče vedle sebe lez eli č tyř i př a tele  a kolem ničh dals í  voja či. Sam na nič neč ekal, ve de l, čo 

bude na sledovat. Sam se na Henřyho, Čhařlese a Johna podí val a tis e zas eptal: „Odpusťte mi to, jak 

jsem se k va m čhoval. Moč přo me  znamena te.“ To uz  se ale ozvalo: „Pe t, č tyř i, tř i,…“ 

 Sam neuposlečhl a nepoč kal, az  geneřa l Č as řozkaz dokonč í , řyčhle vstal a hlasite  zavolal: „Je to 

past!“ Te sne  po tom, čo jeho slova dozne la, desí tky smřtí čí čh kulek popřavily Samovo te lo k zemi. Vo-

ja či uz  ale geneřa lu v řozkaz neuposlečhli. Dí ky Samovi teď ve de li, z e se nepř a tele  sčhova vají  v lesí čh 

a ne v ta boř e. Byli na tohle př ipřavení , ale neby t Samova vařova ní  by to dopadlo, vs ak ví te jak. 

 Več eř se vs ičhni nas i voja či vřa tili na bitevní  pole. Bylo dobojova no. Zví te zili. Kdyz  nas li Samovo 

te lo, vs ičhni voja či ztičhli. „Na hody neexistují ,“ ř ekl Čhařles. „Nečha pu, jak o te  pasti mohl ve de t,“ za-

s eptal Henřy. „Uz  navz dy v nas ičh sřdčí čh zu stane jako hřdina,“ odpove de l John se slzami v oč í čh. A 

vs ičhni voja či vzdali hold muz i, kteřy  sa m sebe obe toval přo ostatní .  

- Dominik Volný 

Rozhovor o Veronice 

 Veronika Skotnicová je žákyní 8. třídy Základní školy v Těrlicku. Po celou 

dobu nejen školní docházky je jí nablízku nejbližší rodina a ve škole speciální peda-

gog, maminka Marika Skotnicová, neboť Veronika se bez jejich pomoci neobejde. Od 

narození je postižena dětskou mozkovou obrnou – spastickou kvadruparézou. Letos 

v listopadu jí bylo nabídnuto speciální rehabilitační cvičení v lázních Klimkovice. 

Jak se tato rehabilitační kúra odlišovala od těch, jimiž si Vaše dcera prošla 

v minulosti? V čem spočívalo její specifikum? 

Dčeřa Veřonika absolvovala v př edčha zejí čí čh letečh ne kolik le č eb-

ny čh pobytu  v la zní čh Klimkoviče a de tske m řehabilitač ní m stř edisku 

v Č eske m Te s í ne . La zen ske  pobyty hřadila zdřavotní  pojis ťovna. Le -

č ebny  pobyt s Klim – teřapií  je velmi intenzivní  a pla n řehabilitače je 

zame ř en př edevs í m na řozvoj motořičky čh funkčí . De lka čvič ení  třva  

čča 3 hodiny, kdy s Veřonikou intenzivne  přačují  dve  řehabilitač ní  

přačovniče, kteře  vyuz í vají  modeřní  řehabilitač ní  metody a pomu čky.  

Sdělíte našim čtenářům, jak probíhal běžný lázeňský den? Která 

další rehabilitační cvičení Veronika absolvovala a které cvičení, 

dá-li se to takto říci, má Vaše dcera v oblibě? 

Be z ny  la zen sky  den zač í nal v 7 h sní daní . V přu be hu dopoledne absol-

vovala Veřunka be z ne  řehabilitač ní  přočeduřy např . oxygenteřapie, 

jodo-břomove  koupele, Snoezelen (pobyt v multisenzořičke  mí stnos-

ti), eřgoteřapii (teřapie přačí ), spideřwalk (simulače čhu ze se zave s e-

ní m pačienta), magnetička  stimulače, motomed. Od 10 do 12 h na-

vs te vovala vy uku ve s kole, kteřa  je souč a stí  la zní . Po obe de  nastupo-
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vala na řehabilitači tzv. Klim – teřapii, čoz  je individua lní  le č ebny  te ločvik a je za kladní m stavební m 

přvkem čele ho le č ebne ho čyklu. V odpolední čh hodina čh se ve novala př í přave  do s koly a odpoč inku, 

neboť dopolední  řehabilitač ní  čyklus je přo pačienta na řoč ny  a vyč eřpa vají čí .  

Prozradíte našim čtenářům něco o Veronice? Jaké má koníčky a záliby, jaké jsou její oblíbené 

předměty ve škole, čemu by se chtěla v životě věnovat?  

Veřunka je hodne  a usme vave  de vč e, kteře  si ze sve ho handiča-

pu nede la  te z kou hlavu a beře z ivot s optimismem. Myslí m si, 

z e jsem její  velkou opořou a třa ví me společ ne  č as ve s kole i 

doma. Mezi její  koní č ky patř í  č tení , zpe v a hudba. Č asto si 

doma zazpí va  a navs te vuje i hodiny zpe vu a pe večky  sboř na 

za kladní  ume lečke  s kole. Ve s kole ji nejví če baví  de jepis a an-

gličky  jazyk. V budoučnu by čhte la studovat design nebo čizí  jazyky.  

Vraťme se ještě jednou ke speciální rehabilitační kúře 

v Klimkovicích. Od května t. r. probíhala v našem sboru 

v Bludovicích veřejná sbírka na Veroniku, ke které se naši věřící 

postavili velmi štědře. Sdělíte nám, kolik stála měsíční rehabili-

tační kúra v Klimkovicích?  

Čelkove  na klady na č tyř ty denní  pobyt s dopřovodem jsou 93 000 Kč . 

Na finančova ní  přvní ho le č ebne ho pobytu př ispe la ř ada da řču , kte-

řy m de kujeme za to, z e jim není  osud lidí , kteř í  jsou př ipouta ní  na 

invalidní  vozí k, lhostejny . Pomočnou řuku fořmou finanč ní  sbí řky 

podali zame stnanči fiřmy KOMA Ví tkoviče, zame stnanči ZS  Te řličko, 

Klub du čhodču  Te řličko a Hřadis te , fařní  sboř evangeličke  čí řkve v Te řličku a nejbliz s í  řodinní  př í -

slus ní či. Pevne  ve ř í me, z e se vy sledky le č by dostaví  a Veřunka bude moči z í t plnohodnotny  z ivot bez 

bařie ř. 

Ve ř í čí m ze sbořu v Bludovičí čh de kujeme za jejičh podpořu, solidařitu a pomoč př i le č be  Veřunky. 

Ve ř í m, z e vy sledky le č by př ime jí  Ministeřstvo zdřavotničtví  k u hřade  le č ebny čh přogřamu  Klim – te-

řapie v Klimkovičí čh. 

Jménem bludovického farního sboru přejeme Vaší rodině hodně síly v nelehké životní situaci 

a pokojné prožití Vánoc.  

Děkuji za rozhovor.  

- Pavlína Volná  

Koncert na varhany - předvánoční zpívání 

 Dne 16. přosinče 2015 se v Bludovičí čh konal va -

noč ne  lade ny  končeřt č eske ho popmusič a čountřy zpe va -

ka Jakuba Smolí ka. Př estoz e si mnozí  z va s jiste  vybaví  je-

ho hity „Az  se ti jednou bude zda t“, „R í kej mi, ta to,“ nebo 

„Slzy sedmi bolestí “, ma lokdo bude ve de t, z e jeho objevi-

telem ve sve te  hudby se stal přodučent Petř Hannig, kteřy  mu řovne z  uřč il nove  ume lečke  jme no - 

Jakub. Pu vodne  se totiz  Jakub Smolí k jmenoval Jařoslav po otči. Př edva noč ní  končeřt se stal přo po-

slučhač e velky m hudební m za z itkem, tomu nasve dč ovala i vy bořna  atmosfe řa. 
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Kilka myśli Pastora Zboru 

Szanowni Zbořowničy, 

niz ej publikujemy kilka mys li, dotyčząčyčh s wiątečznego okřesu Boz ego Nařodzenia. Do ničh 

dołąčzamy z yčzenia obtitego Boz ego błogosławien stwa i řados či z přzyjs čia Zbawičiela na s wiat i do 

naszyčh seřč.  

Wszečhmogąčy Bo g zdał się na młodziutkie małz en stwo, nie umiał čhodzič , nie potřafił mo wič , učzył 

się wszystkiego od ludzi. Sikał w pielučhy, matka kařmiła go mlekiem. Zgodził się byč  kims  komplet-

nie niezařadnym, a nawet nieuz ytečznym.  

My mamy inną končepčję z yčia: čhčemy „dač  sobie řadę”, byč  uz ytečzni. Přagniemy byč  menedz eřa-

mi własnego z yčia, nie čhčemy, by Bo g přowadził nas za řękę. To takie dziečinne...  

Gdybys my přzyglądnęli się Dziečiątku w stajenče, nie mielibys my zbyt wielu přetensji do z yčia. Jezus 

zgodził się byč  kims , kto pozwoli, aby inni widzieli jego nagos č  i přzewineli jego pielučhy. Ta Jego 

bezřadnos č  jest uzdřawiająča. 

Nie bo jčie się. Te słowa usłyszała Mařyja, Začhařiasz, pasteřze. Dlačzego aniołowie tak začzynają řoz-

mowę z ludz mi? Dlatego, z e lęk tkwi najgłębiej w čzłowieku. Boimy się s mieřči, čieřpienia, jutřa. 

Lękamy się z yčia. Jestes my přzeřaz eni tym, čo čzeka nas jutřo. Gdy zbliz a się Jezus, nasz lęk bařdzo 

intensywnie się ujawnia. Patřząč Bogu w twařz, nie jestes my juz  w stanie udawač . Wszystkie maski 

opadają. I wtedy wyčhodzi na jaw to, z e jestes my „čhodząčym lękiem”. 

Jedyną osobą, kto řa moz e nas z tego střačhu uwolnič , jest Bo g. Ulečzyč  nas moz e tylko miłos č , kto řa 

się přzed ničzym nie čofnie. A tak kočha tylko On. Začhařjasz, Mařyja, pasteřze słyszeli: – Nie bo j się. 

Přzełamali swo j střačh i podeszli do z ywego Boga. Teřaz kolej na nas.  

- Vladislav Volný, Pastor Zboru  

Ze závěrů jednání presbyterstva 

 přesbyteř i byli infořmova ni o př edloz ení  z a dostí  o dotači z řozpoč tu me sta Haví ř ova (Kultuřní  

a vzde la vačí  č innost, Přa zdninove  dí lny a letní  ta boř přo de ti, Rekonstřukče hř bitovní  kaple 

v Z ivotičí čh) 

 zvaz ovali moz nosti zapojení  se do přojektu  př í hřanič ní  spolupřa če  

 přomy s leli obnovení  pařtneřství  s evangeličky mi sbořy v Polsku nebo na Slovensku 

 sčhva lili na jemní  smlouvu s manz eli Ričhteřovy mi na dobu 5 let (byt v 1. patř e na Selske  12) 

 zvy s ili na jemne  za byty za u č elem zř í zení  fondu opřav (od 1. 1. 2016)  

 dohodli se na asistenči př i adventní m přodeji v kančela ř i a př i zau č tova ní  sbí řek 

 byli infořmova ni o u spe s ne m jedna ní  v za lez itosti nasví čení  kostela z veř ejne ho osve tlení   

 byli infořmova ni o instalači zař í zení  přoti kolí save mu nape tí  do vařhan a o vy me ne  nefunkč ní  

č a sti v ovla dačí m panelu   

 byli infořmova ni o fyzičke m př evzetí  pozemku  z řestituče, ovs em tento akt podmí nili vyč is te -

ní m sta vají čí ho přostořu  

 zvolili katečhetku Evu Pawlasovou za stupkyní  přo za lez itosti misie a evangelizače, kteřa  bude 

př eda vat sbořu infořmače misijní  komise 

 př ijali na ve domí  zme nu ve funkči vedoučí ho dořostu – odstupují čí  Vladislav Josiek př eda  vede-

ní  Mičhalu Kubičzkovi, Dominikovi Volne mu a Mařtinu To ko lymu     

 řozhodli o zřus ení  distřibuče č asopisu Idea 

 navřhli ukonč ení  sbí řky přo Veřoniku Skotničovou a stanovili teřmí n př eda ní  dařu řodič u m  
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Křty 

Matyáš Pieter, Emma Kubalová, Bruno Pastrňák, Jaro-

slav Peter, Ondřej Folwarczný, Marcus Žiga, Ladislav 

Karala, Cristián Peter, Daniel Pröll, Sofie Chroboková, 

Sofie Rozbrojová, Hugo Hodný, Adam Zegzulka, Patr a 

Josef Parči, Karolína Uherková, Daniel Uherek 

Svatby 

Hrubí Lukáš a Jana, r. Fojková 

Buriánovi Zdeněk a Monika, r. Ptáčková 

Křítkovi Lukáš a Barbara, r. Rojčíková 

Volejníkovi Drahoslav a Lucie, r. Pokorná 

Kramárovi Martin a Eva, r. Figallová 

Šamonil Karel a Veronika, Kocourková 

Jubilanté 

90 let 

Pavlíková Eva, Havířov  

85 let 

Fukalová Emilie, Havířov – Bludovice 

80 let 

Galač Alois, Havířov – Životice 

Kolorzová Alina, Havířov – Bludovice 

75 let 

Franková Marta, Havířov – Město 

Pospíšilová Emilie, Havířov – Město  

70 let 

JUDr. Chmiel Otakar, Havířov – Podlesí 

Jaroslav Fikáček, Havířov – Šumbark 

65 let 

Erbenová Anna, Havířov – Město 

Ing. Prymus Henryk, Havířov – Bludovice 

60 let 

Uher Jaroslav, Havířov – Šumbark 

Bystroń Leo, Havířov – Bludovice 

Pavlová Zdislava, Havířov – Bludovice 

55 let 

Hriadelová Věra, Havířov – Město 

Mgr. Kosiec Lidia, Havířov – Bludovice 

Ing. Pytlík Jiří, Ostrava 

Sznapková Renata, Havířov – Bludovice 

50 let 

Kubiczek Roman, Havířov – Bludovice 

Pohřby 

Tadeáš Jadwiszczok, 83 let, Havířov  

Ludmila Kubeczková, roz. Bilanová, 88 let, Horní Blu-

dovice 

Květoslava Střilková, roz. Klimszová, 68 let, Havířov 

Podlesí 

Zdenka Ščurková, roz. Dörrichová, 87 let, Havířov 

Stanislav Burda, 57 let, Havířov 

Wanda Goszyk, roz. Fukała, 82 let, Havířov Šumbark 

Ludwik Tomasz, 91 let, Havířov Bludovice 

Milan Sekerka, 77 let, Havířov Podlesí 
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