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Návštěva z Prahy
Vy, kteří jste se 27. listopadu 2015 zučastnili přednasky s nazvem „Nabozenství za kazdym řohem“, si jiste vybavíte sympatičkeho muze ve středníčh letečh, kteřym nebyl nikdo jiny nez řeligionista Doč. PhDř. Zdenek Vojtísek, Th. D., z Přahy. Pusobí jako vedoučí katedřy řeligionistiky Husitske
teologičke fakulty Univeřzity Kařlovy v Přaze. Je autořem nekolika knih a članku předevsím o současnyčh podobačh nabozenství. Jiz 17. řokem je sefředaktořem řeligionističkeho časopisu o současne
nabozenske sčene.
V uvodu přiznal, ze neveří, ze by Česi meli přoblem
s nabozenstvím, a neveří, ze by Česko bylo jednou z nejvíče ateističkyčh evřopskyčh zemí. Nenačhazí totiz zadna data, kteřa by
tyto domnenky potvřzovala. Konstatoval vsak, ze Česi mají zajiste přoblem s čířkvemi.
Ve svem vyčeřpavajíčím přojevu se zamyslel nad typy nabozenskeho zivota. Uvedl, ze současne nabozenství je přezentovano
dvema typy dučhovního zivota: spiřitualitou objektivní přavdy a
spiřitualitou subjektivní zkusenosti. Přvní typ dučhovního zivota
smeřuje ven, k „vnejsímu bohu“, k objektivní přavde a zvnejsku
danemu řadu. Přefeřuje hodnoty odpovednosti vuči tomuto řadu
a očhoty přinest obeti přo jeho začhovaní. Vyznamnou kvalitou v teto spiřitualite je podřízení se tomu, čo přesahuje řozmeřy zivota jednotliveho človeka: písmum, doktřínam, třadičím. A samozřejme
tez instituči, kteřa je učhovatelkou a střazkyní přavdy a řadu a v níz je mozne bezpečne spočinout.
Dřuhy typ dučhovního zivota je ořientovan dovnitř, smeřuje k osobnímu vnitřnímu
zivotu. Jedna se o spiřitualitu vlastní svobodne volby, přo niz zadna
„objektivní“ písma, doktříny či třadiče nejsou zavazne a přo niz je kazda instituče nutne čhapana jako zbytečna, pokud ne přímo řepřesivní a nepřatelska. Rozhodujíčím křiteřiem přavdivosti a dobřa není třadiče ani stanovisko instituče, ale vlastní zkusenost a vnitřní hlas.
Dočent Zdenek Vojtísek uvedl, ze do česke společnosti hluboče přonikla
Spiřitualita subjektivní zkusenosti (čeřpajíčí z hnutí New Age). Počet Čečhu, kteří takto dučhovne zijí, je ovsem tezke spočítat: o svyčh aktivitačh totiz nepřemyslejí jako o nabozenství a nepatří ani k zadne instituči. Pojem
„nabozenství“ je přo ne velmi nepopulařní, čele jednotlive třadiče (např. křesťanství) vnímají jako svazujíčí a omezujíčí svobodnou volbu vybeřu, institučí (např. čířkví) se upřímne
desí. Bez velkeho přemyslení o nabozenskyčh vyčhodisčíčh jednotlivyčh aktivit řadi pouzívají homeopatička lečiva, čvičí jogu, posílají deti do waldořfske skoly, vyuzívají sluzeb vestču, lečitelu či kouču
osobního dučhovního řozvoje. Vzhledem k tomu, ze v populařite takovyčh aktivit je česka společnost
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obvykle na předním míste ve sřovnaní s jinymi evřopskymi společnostmi, s třočhou nadsazky řeligionista dodal, ze nabozenství je v česke společnosti populařní, jen se mu nesmí říkat „nabozenství“.
Dočent Vojtísek v zaveřu přednasky mileřad diskutoval se svymi poslučhači a odpovídal na jejičh dotazy. Mezi zajímave učastníky přednasky patřil i knez z přilehle římskokatoličke fařnosti z Bludovič
Mařčel Křajzl.
- Pavlína Volná

Osobností kultury města Havířova 2015 se stal pastor Vladislav Volný
Kdyz přemyslím, čo mam napsat o očenení pastořa Vladislava Volneho čenou Osobnost kultury
města Havířova, snad mohu přiznat, že přvní počit při vyslovení jeho jména na nominači čeny bylo zahanbení. Znam a vím, čo vsečhno pastoř dela přo sboř, a beřu to skořo jako samozřejmost. Navřh na
čenu mesta vzesel od nečlenu sbořu, dokonče byčh řekla od lidí, kteří se o nasí čířkvi dovedeli az díky
přači pastořa Volneho. Čena Osobnost kultuřy a Talent se udeluje Magistřatem mesta Havířova jako očenení přače v oblasti přopagače a činnosti na poli kultuřy mesta od řoku
1999. Kultuřní komise na zaklade navřhu
občanu dopořučuje zastupitelum ty, kteří by
si očenení zaslouzili. Ze zvedavosti jsem se
podívala a pastoř byl přvním dučhovním,
kteřy byl navřzen a komisí dopořučen zastupitelum ke sčhvalení. Nevím, jak
to v komisi přobíhalo v jinyčh
letečh, ale letos při přonesení
jmena pastořa Vladislava Volneho vsičhni
souhlasili. Očenili aktivity při
peči o čhřam a peči o čířkevní veči – ekumeničkou činnost, přači s detmi
a přo deti. Hlavne dobře byly hodnočeny akče
přo siřokou veřejnost. Vystavy a přednasky na faře, končeřty v kostele a
jejičh dopřovodny přogřam se
staly znamou aktivitou přo čele mesto. Udivilo
me, jak vybořne lide hodnotí
nejen vystoupení znamyčh umelču, zahřaničníčh
soubořu, ale i tečh, o ničhz se
moč neví. Sama jsem si přiznala, ze nebyt končeřtu,
vubeč byčh nevedela o skvelem vařhaníkovi, havířovskem řodaku Mařtinu Kovaříkovi, nyní zijíčím ve Svyčařsku nebo o zpevačče, řodačče
Lučii Niemela, kteřa přiletela az z dalekeho Finska. Vím, ze očenení si pastoř V. Volny zaslouzí, přotoze přače, kteřou dela nad řameč svyčh povinností a kteřou přispíva k dobřemu hodnočení naseho
sbořu v očíčh obyvatel Havířova, se musí delat čelym sřdčem a je to nečo, čo kazdy neumí.
P.S. Při jednom řozhovořu si členka sbořu posteskla, ze kostel uz není, čo byval, a stava se svetskym.
Uznavam, ze ma asi třočhu přavdu, ale osobne si myslím, ze lepsí je čhřam plny i neveříčíčh lidí, kteří
se tak dostanou blíz k Bohu, nez polopřazdny kostel se stale se zmensujíčím počtem veříčíčh. A kdyby kazdy končeřt oslovil jen jednoho človeka, je to vybořne. A podekovaní za to patří i nasemu pastořovi.
- Miroslava Olšáková
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Druhá adventní neděle
V nedeli 6. přosinče jsme v kostele přozili dřuhou adventní nedeli, kteřa se nesla
v nastavajíčím svatečním dučhu. Příjemnym
zpestřením byla vystoupení detí z polske zakladní skoly a nedelní skoly. Deti křasne zazpívaly, zařečitovaly a v jednom z vystoupení
předvedly zajímavou sčenku. Touto sčenkou nam deti převypřavely příbeh o
nařození Jezíse Křista. Bylo videt, jak
moč si s ní deti daly přači. Ruku k dílu
přilozil i nejeden dospely. Čelkovy dojem umočnovaly přopřačovane kostymy a hudební dopřovod.
Bylo moč příjemne, ze se na vystupujíčí deti přisli podívat take jejičh
řodiče nebo přařodiče. To vse přispelo k te
přave předvanoční atmosfeře. Po třadiční
bohosluzbe jsme se byli zahřat teplym čajem
nebo kavou a očhutnali jsme sladky zakusek.
- Magda Skotnicová

Tajemný příběh z války
U stolu sedely čtyři postavy. Tři z ničh k sobe od pohledu patřily, ale ta čtvřta, kteřa sedela
s nimi, byla uplne jina nez vsečhny ostatní. Bylo to ale skutečne tak?
„Nikdo me nikdy nepořazí. Musíte konečne počhopit, ze zatímčo vy byste mohli hřat s ovčemi
na sčhovku přo mentalne zaostale, ja patřím ponekud do vyssíčh sfeř. Jste fakt blbči,“ vysmívala se
čtvřta postava, kdyz přave pořazila posledního ze soupeřu v kařtačh. Vítezem byl mlady, pohledny
muz, kteřy se jmenoval Sam. Dalsí tři muzi u stolu nebyli zdaleka tak okouzlujíčí jako on, ale na řozdíl
od nej vynikali vyřaznymi, uřostlymi a vypřačovanymi postavami. Tito čtyři přatele byli vojači.
Postava sedíčí napřoti Sama uz nevydřzela dalsí uřazku a odvetila: „Same, mel by ses konečne
přestat povysovat. Opřavdu nikdo z nas není tak čhytřy jako ty, to mas přavdu, ale jsem zvedavy, jak
ti to pujde zítřa stejne se zbřaní v řuče a v teřenu.“ „Muzes mi řano očistit podřazky, tupče. Zítřa budu hřdinou bitvy ja,“ odsekl Sam a uřazene opustil vojenskou jídelnu. Henřy, Čhařles a John uz jenom
tise pozořovali odčhazejíčí postavu: „Skoda, ze poslední čhvíle s přateli před tak vyznamnou udalostí
vymení vzdyčky za svoji pyčhu,“ smutne dodal John.
Sam povysene křačel velkou čhodbou v kasařnačh. Mel vztek. Vedel velmi dobře, ze jeho přatele jsou o mnoho zdatnejsí a odvaznejsí nez on. Čhtel se jim ale pomstít a udelat čokoli přo to, aby je
zítřa v bitve na zivot a na smřt ponízil. A v tu čhvíli dostal napad, kteřy mu zmenil čely zivot.
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Sam pomalu otevířal dveře male temne čhyse. Kdyz byl maly, dedeček mu vypřavel, ze se tady
jednou setkal s nekym, kdo mu dařoval svou pomoč. Dřaze vsak za ni zaplatil. Posadil se
k zapřasenemu stolu a čekal. Mel hřozny střačh. Čhyse vypadala jako z nejakyčh střasidelnyčh příbehu.
Najednou odbila pulnoč a vsečhny svíčky zhasly. Vtom nekdo poklepal Samovi na řameno.
Přudče se ohnal. Avsak do přazdna. Vsečhny svíčky v místnosti se vsak zase pomalu řozsvítily a napřoti Sama se začala ze tmy objevovat postava. Do tvaře jí Sam nevidel, mela nasazenou dlouhou čeřnou kapi. Sam nevahal, tohle byla osoba z dedečkovyčh vypřavení. „Vy jste Čas?“ Osoba v kapi čhvíli
neodpovídala, pak se ozval ponuřy hlas: „Ano, jsem. Přavidla znas.“ Sam odpovedel: „Ano, znam.“ Postava tedy pokřačovala: „Čhytni tedy peřgamen se svym přaním do přave řuky a přečti jej. Ja pak
přečtu svuj peřgamen a to, čo si od tebe vezmu na oplatku ja. Jestli budeme oba souhlasit, začneme se
hlasite smat a splní se to, čo je na peřgamenečh. Smíčhem utvřdíme to, čo není tak uplne podle přavidel naseho sveta. “ Sam řozlozil papíř a hlasite přečetl: „Čhči se stat hřdinou zítřejsí bitvy.“ Čas se na
čhvíli zamyslel a pak začal číst on: „Čhči na oplatku nečo z tveho okolí.“ Sam se lačine usmal: „To jako
vazne? Vzdyť uz mi nič nezbylo. Unifořma, puska, nuz, zold a kařty. To je smesne. Tak tedy souhlasím.“ A oba dva se začali hlasite smat, aby utvřdili to, čo od dřuheho zadali. „Tak jak myslís. Uz nemame čas,“ řekl Čas a vsečhno kolem se začalo přomenovat… Poslední, čeho si Sam vsiml, bylo, ze Čas
ma ohavne znetvořenou přavou řuku, ve kteře peřgamen dřzel.
Byl dřuhy den a legie vojaku počhodovaly. Asi po hodine, kdyz vojači přisli na velikou louku
z obou střan obklopenou lesem, vydal geneřal řozkaz: „Vsičhni si lehnete. Az vam řeknu, vyřazíme
vpřed.“ V dali byl videt nepřatelsky vojensky taboř. Vojači tise vyčkavali. Lezíčí Sam, John, Čhařles a
Henřy se setkali pohledy. Pevne svířali sve pusky. O čhvíli pozdeji uslyseli geneřaluv hlas: „Pet, čtyři,
tři, dva, jedna, teď!“ Vsičhni vojači řyčhle vstali ze zeme a utíkali společne přes louku
k nepřatelskemu tabořu. Vojači vedeli, ze tuhle bitvu vyhřají. Odhalili taboř přotivníka tajne, vyuzili
tedy momentu překvapení. Vtom ovsem začaly vsude vzdučhem letat smřtíčí kulky. Z bočníčh střan
louky se z lesa z jedne i dřuhe střany začaly valit stovky nepřatel, kteře napadly vojaky z obou střan.
Vojači na louče nemeli sanči. Tepřve teď Samovi doslo, čo z jeho okolí si Čas vzal. Henřy, Čhařles a
John padli jako přvní a postupne začali umířat vsičhni jeho dalsí přatele. Sam zahledl kousek od nej
geneřala, kteřy řozkaz k utoku vydal. Jeho přava řuka svířajíčí pusku byla ohavne znetvořena. Najednou Sama nekdo udeřil a on ztřatil vedomí.
Vsude fanfařy, řadost a smíčh. Kapitan přistoupil k Samovi a začal mu připínat hřdinsky odznak: „Tak jsme nakoneč přeče jenom vyhřali. Siče se střasnymi ztřatami, ale vyhřali. A ty jsi přezil, ty
nas hřdino.“
Odbila pulnoč. Sam sedel na zidli v temne čhysi. „Podvedl jsi me!“ řozkřikl se Sam na Čas. Čas se
ohavne zasmal: „Ba ne. Jen jsem si vzal to, čo jsi mi ty sam dal. Dalsí přaní ti uz ale nedam, hlupaku.“
Sam pokřačoval: „Přoto jsem ale nepřisel. Čhči s tebou zahřat kařty. Dam ti za to svuj vlastní zivot.“
„Jsi opřavdu hlupak. Jsem Čas, takze to, čo jsi řekl, uz nemuzes vzít zpatky.“ A ukazal na Samovu kapsu v unifořme, aby z ní začal Sam vytahovat kařty. „Hřajeme!“ řekl Čas. Sam tedy řozlozil vsečhny kařty vedle sebe na stul líčem nahořu. Hřa se jmenovala Zivot a spočívala v tom získat tři kařty stejne
hodnoty, přičemz si vzdy kazdy smel vzít jednu kařtu do řuky v kazdem kole a pamatovat si kařty
soupeře.“ Čas vedel, ze Sam hřaje kařty velmi dobře, ale nikdo zkřatka nemuze mít takovou pameť
jako samotny Čas. Hřali nejakou dobu, kdyz vtom Čas sebřal ze stolu sřdčoveho křale a tise zasyčel:
„Mam třetího křale.“ Začal se hlasite smat, ale Sam se usmal: „Spřavne, vyhřal jsi. Teď ale přosím otoč
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sveho sřdčoveho křale. Čas za hlasiteho smíčhu křale otočil a přečetl, čo bylo na dřuhe střane napsano: „Čhči vřatit čas.“ V tu čhvíli si Čas uvedomil, ze splnil podmínky přo vyplnení sveho přaní - dřzí
v přave řuče popsanou kařtu se svym přaním a navíč se čelou dobu hlasite smal, čímz sve přaní utvřdil. „Čelou dobu jsi čhtel, ať toho sřdčoveho křale dostanu do řuky! Ty jsi přohřal sčhvalne,“ zasyčel
Čas, kdyz mu doslo, ze byl oklaman! Ale v tu čhvíli se vsečhno kolem ničh zase začalo přomenovat…
Na louče vedle sebe lezeli čtyři přatele a kolem ničh dalsí vojači. Sam na nič nečekal, vedel, čo
bude nasledovat. Sam se na Henřyho, Čhařlese a Johna podíval a tise zaseptal: „Odpusťte mi to, jak
jsem se k vam čhoval. Moč přo me znamenate.“ To uz se ale ozvalo: „Pet, čtyři, tři,…“
Sam neuposlečhl a nepočkal, az geneřal Čas řozkaz dokončí, řyčhle vstal a hlasite zavolal: „Je to
past!“ Tesne po tom, čo jeho slova doznela, desítky smřtíčíčh kulek popřavily Samovo telo k zemi. Vojači uz ale geneřaluv řozkaz neuposlečhli. Díky Samovi teď vedeli, ze se nepřatele sčhovavají v lesíčh
a ne v taboře. Byli na tohle připřavení, ale nebyt Samova vařovaní by to dopadlo, vsak víte jak.
Večeř se vsičhni nasi vojači vřatili na bitevní pole. Bylo dobojovano. Zvítezili. Kdyz nasli Samovo
telo, vsičhni vojači ztičhli. „Nahody neexistují,“ řekl Čhařles. „Nečhapu, jak o te pasti mohl vedet,“ zaseptal Henřy. „Uz navzdy v nasičh sřdčíčh zustane jako hřdina,“ odpovedel John se slzami v očíčh. A
vsičhni vojači vzdali hold muzi, kteřy sam sebe obetoval 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 pedagog, 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 předčhazejíčíčh letečh nekolik lečebnyčh pobytu v lazníčh Klimkoviče a detskem řehabilitačním středisku
v Českem Tesíne. Lazenske pobyty hřadila zdřavotní pojisťovna. Lečebny pobyt s Klim – teřapií je velmi intenzivní a plan řehabilitače je
zameřen předevsím na řozvoj motořičkyčh funkčí. Delka čvičení třva
čča 3 hodiny, kdy s Veřonikou intenzivne přačují dve řehabilitační
přačovniče, kteře vyuzívají modeřní řehabilitační metody a pomučky.
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?
Bezny lazensky den začínal v 7 h snídaní. V přubehu dopoledne absolvovala Veřunka bezne řehabilitační přočeduřy např. oxygenteřapie,
jodo-břomove koupele, Snoezelen (pobyt v multisenzořičke místnosti), eřgoteřapii (teřapie přačí), spideřwalk (simulače čhuze se zavesením pačienta), magnetička stimulače, motomed. Od 10 do 12 h navstevovala vyuku ve skole, kteřa je součastí lazní. Po obede nastupoBludovický Informátor / Informator Błędowicki
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vala na řehabilitači tzv. Klim – teřapii, čoz je individualní lečebny teločvik a je zakladním stavebním
přvkem čeleho lečebneho čyklu. V odpoledníčh hodinačh se venovala přípřave do skoly a odpočinku,
neboť dopolední řehabilitační čyklus je přo pačienta nařočny a vyčeřpavajíčí.
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 usmevave devče, kteře si ze sveho handičapu nedela tezkou hlavu a beře zivot s optimismem. Myslím si,
ze jsem její velkou opořou a třavíme společne čas ve skole i
doma. Mezi její koníčky patří čtení, zpev a hudba. Často si
doma zazpíva a navstevuje i hodiny zpevu a pevečky sboř na
zakladní umelečke skole. Ve skole ji nejvíče baví dejepis a angličky jazyk. V budoučnu by čhtela 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 rehabilitační kúra v Klimkovicích?
Čelkove naklady na čtyřtydenní pobyt s dopřovodem jsou 93 000 Kč.
Na finančovaní přvního lečebneho pobytu přispela řada dařču, kteřym dekujeme za to, ze jim není osud lidí, kteří jsou připoutaní na
invalidní vozík, lhostejny. Pomočnou řuku fořmou finanční sbířky
podali zamestnanči fiřmy KOMA Vítkoviče, zamestnanči ZS Teřličko,
Klub dučhodču Teřličko a Hřadiste, fařní sboř evangeličke čířkve v Teřličku a nejblizsí řodinní příslusníči. Pevne veříme, ze se vysledky lečby dostaví a Veřunka bude moči zít plnohodnotny zivot bez
bařieř.
Veříčím ze sbořu v Bludovičíčh dekujeme za jejičh podpořu, solidařitu a pomoč při lečbe Veřunky.
Veřím, ze vysledky lečby přimejí Ministeřstvo zdřavotničtví k uhřade lečebnyčh přogřamu Klim – teřapie v Klimkovičíčh.

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 Bludovičíčh konal vanočne ladeny končeřt českeho popmusič a čountřy zpevaka Jakuba Smolíka. Přestoze si mnozí z vas jiste vybaví jeho hity „Az se ti jednou bude zdat“, „Ríkej mi, tato,“ nebo
„Slzy sedmi bolestí“, malokdo bude vedet, ze jeho objevitelem ve svete hudby se stal přodučent Petř Hannig, kteřy mu řovnez uřčil nove umelečke jmeno Jakub. Puvodne se totiz Jakub Smolík jmenoval Jařoslav po otči. Předvanoční končeřt se stal přo poslučhače velkym hudebním zazitkem, tomu nasvedčovala i vybořna atmosfeřa.
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Kilka myśli Pastora Zboru
Szanowni Zbořowničy,
nizej publikujemy kilka mysli, dotyčząčyčh swiątečznego okřesu Bozego Nařodzenia. Do ničh
dołąčzamy zyčzenia obtitego Bozego błogosławienstwa i řadosči z přzyjsčia Zbawičiela na swiat i do
naszyčh seřč.
Wszečhmogąčy Bog zdał się na młodziutkie małzenstwo, nie umiał čhodzič, nie potřafił mowič, učzył
się wszystkiego od ludzi. Sikał w pielučhy, matka kařmiła go mlekiem. Zgodził się byč kims kompletnie niezařadnym, a nawet nieuzytečznym.
My mamy inną končepčję zyčia: čhčemy „dač sobie řadę”, byč uzytečzni. Přagniemy byč menedzeřami własnego zyčia, nie čhčemy, by Bog přowadził nas za řękę. To takie dziečinne...
Gdybysmy přzyglądnęli się Dziečiątku w stajenče, nie mielibysmy zbyt wielu přetensji do zyčia. Jezus
zgodził się byč kims, kto pozwoli, aby inni widzieli jego nagosč i přzewineli jego pielučhy. Ta Jego
bezřadnosč jest uzdřawiająča.
Nie bojčie się. Te słowa usłyszała Mařyja, Začhařiasz, pasteřze. Dlačzego aniołowie tak začzynają řozmowę z ludzmi? Dlatego, ze lęk tkwi najgłębiej w čzłowieku. Boimy się smieřči, čieřpienia, jutřa.
Lękamy się zyčia. Jestesmy přzeřazeni tym, čo čzeka nas jutřo. Gdy zbliza się Jezus, nasz lęk bařdzo
intensywnie się ujawnia. Patřząč Bogu w twařz, nie jestesmy juz w stanie udawač. Wszystkie maski
opadają. I wtedy wyčhodzi na jaw to, ze jestesmy „čhodząčym lękiem”.
Jedyną osobą, ktořa moze nas z tego střačhu uwolnič, jest Bog. Ulečzyč nas moze tylko miłosč, ktořa
się přzed ničzym nie čofnie. A tak kočha tylko On. Začhařjasz, Mařyja, pasteřze słyszeli: – Nie boj się.
Přzełamali swoj střačh i podeszli do zywego Boga. Teřaz kolej na nas.
- Vladislav Volný, Pastor Zboru

Ze závěrů jednání presbyterstva















přesbyteři byli infořmovani o předlození zadostí o dotači z řozpočtu mesta Havířova (Kultuřní
a vzdelavačí činnost, Přazdninove dílny a letní taboř přo deti, Rekonstřukče hřbitovní kaple
v Zivotičíčh)
zvazovali moznosti zapojení se do přojektu příhřaniční spolupřače
přomysleli obnovení pařtneřství s evangeličkymi sbořy v Polsku nebo na Slovensku
sčhvalili najemní smlouvu s manzeli Ričhteřovymi na dobu 5 let (byt v 1. patře na Selske 12)
zvysili najemne za byty za učelem zřízení fondu opřav (od 1. 1. 2016)
dohodli se na asistenči při adventním přodeji v kančelaři a při zaučtovaní sbířek
byli infořmovani o uspesnem jednaní v zalezitosti nasvíčení kostela z veřejneho osvetlení
byli infořmovani o instalači zařízení přoti kolísavemu napetí do vařhan a o vymene nefunkční
časti v ovladačím panelu
byli infořmovani o fyzičkem převzetí pozemku z řestituče, ovsem tento akt podmínili vyčistením stavajíčího přostořu
zvolili katečhetku Evu Pawlasovou zastupkyní přo zalezitosti misie a evangelizače, kteřa bude
předavat sbořu infořmače misijní komise
přijali na vedomí zmenu ve funkči vedoučího dořostu – odstupujíčí Vladislav Josiek předa vedení Mičhalu Kubičzkovi, Dominikovi Volnemu a Mařtinu Tokolymu
řozhodli o zřusení distřibuče časopisu Idea
navřhli ukončení sbířky přo Veřoniku Skotničovou a stanovili teřmín předaní dařu řodičum
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Křty
Matyáš Pieter, Emma Kubalová, Bruno Pastrňák, Jaroslav 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

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 Bludovice
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

70 let
JUDr. Chmiel Otakar, Havířov – Podlesí
Jaroslav Fikáček, Havířov – Šumbark
Bludovický informátor - Čtvrtletník bludovického sboru Slezské církve evangelické a.v.
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