
Svaté je jeho jméno 

 Jako kř esťane  jsme spolude dicove  přastařý ch třadic Izřaele, kam patř í  i třadice o Boz í m 
jme nu, o kteře m Jez í s u v souc asní k Filo n Alexandřijský  pí s e, z e je přo svou svatost nevýslovi-
telne  a musí  bý t přoto opisova no jme nem Adonaj. Týto opisý nalezneme uz  ve Svitcí ch od 
Mřtve ho moř e. V c eský ch Biblí ch ma me vý řaz Hospodin, v polský ch Pan.  

Ve stařoza konní  knize Leviticus je svatost pojata jako odde lenost - Izřael se me l přostř ednic-
tví m napln ova ní  př í kazu  Za kona př iblí z it Boz í  odde lenosti.  „Boz í  jme no je svate “ – „Jme no 
Hospodin je svate “ – „Bu h je svatý “. Vs echný týto vařiantý jsou na m jiste  dobř e zna me . Uz  de -
ti, kteře  mají  kř esťanskou vý chovu, řozume jí  tomu, z e existuje jaký si pojem „svatosti“ nebo 
„svate ho“, kteřý  je nutno řespektovat a je předika tem, kteřý m se specifický vztahujeme k Bo-
hu.  

Letos uplýnulo 100 let od výda ní  jednoho z nejvý znamne js í ch de l modeřní  teologie a řeligio-
nistiký: „Das Heilige“ („Svato“) Rudolfa Otta. Otto pojal svato jako apřiořní  kategořii lidske  
mýsli – tedý jako za sadní  ingředienci, jí z  je nas e mýsl výbavena a kteřa  na s uschopn uje 
k na boz enske mu přoz í va ní , ale take  za sadne  uřc uje nas i mřavnost. V  Ottove  pojetí  je boz í  
svatost ne c í m, co c love ka př itahuje a fascinuje. Jak si ale ř ekneme o ne co pozde ji, z  pohledu 
Lutheřový teologie bý nazř ení  boz í  svatosti me lo c love ka spí s e de sit, přotoz e se Bu h ve sve  
svatosti c love ku manifestuje jakoz to hněv.  

Z ijeme ve spolec nosti, kteřou býchom mohli 
z ve ts í  c a sti oznac it jako post-kř esťanskou. 
Vý řazý - svato nebo svaté - jsou zcela na okřaji 
její  jazýkove  přaxe a slouz í  k posuzova ní  nebo 
le pe odsuzovaní  mřavní  u řovne  dřuhý ch. Ne -
kdo mu z e ř í ct o dřuhe m c love ku: „Tomu není  
nic svate , to není  z a dný  svatous ek.“ Oblí bene j-
s í  je vs ak sve tska  vařianta v podobe  vý řazu 
férovost. Takto slýs í me lidi ř í kat: „To není  fe ř 
nebo chovejme se fe řove .“  Jestliz e svatost je boz í m atřibutem, pak o c love ku, obzvla s te  dnes, 
platí  onen zna mý  vý řok ř í mske ho dřamatika Publia Teřentia Afeřa: „Jsem c love k, a nic lidske -
ho mi není  cizí .“ Přa ve  humaniste , př ezdí va ni sluníčkáři, vz dý spojovali onen vý řok s ne c í m 
vznes ený m a dobřý m, ne-li svatý m. Moz na  přa ve  v dnes ní  dobe  se mnozí  z na s, kteřý m není  
jedno, jake  třendý př evla dají  ve spolec nosti, řmoutí  ví c nez  kdýkoliv př edtí m ve sve m z ivote . 
Rmoutí me se, kdýz  se doví da me o znec is te ne m z ivotní m přostř edí . Rmoutí me se take  nad 
tí m, co se de je v cí řkví ch. Neda vno me  zařmoutil c la nek publikovaný  v břitske m dení ku 
The Guařdian, podle ne hoz  se cela  ř ada cí řkevní ch hodnosta ř u  v ř í msko-katolicke  cí řkvi ne-
mu z e doc kat smřti papez e Fřantis ka, kteřý  se přo svou otevř enost, du řaz na solidařitu, sým-
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bolizuje přo mnoho lidí  v dnes ní m řozpořuplne m sve te  dobřo. Cí řkve jsou take  zdřojem za ř-
mutku a pohořs ení .  

Neda vno mi jeden katolický  kolega výpřa ve l na toto te ma vtip: Bůh Otec a svatý Petr se dívají 
na zprávy v televizi. V jednom shotu se objevuje Bangladéžan pracující za nelidských podmínek 
pro jednu značkovou západní textilní firmu 12 hodin denně za 30 Eur měsíčně. Bůh Otec se ro-
zezlí a řekne: „Jak je to možné.“ Petr se na něho podívá a odpoví: „No, Pane, přece jsi Adamovi 
řekl: V potu tváře budeš jíst svůj chléb.“ „No, dobře,“ odsekne Bůh Otec, „ale já to nemyslel tak 
úplně doslova.“ Další šot ukazuje ženu z Konga, jak v nehygienických podmínkách rodí své desá-
té dítě. Bůh Otec se rozezlí a řekne: „Jak je to možné?“ 
Petr se opět na něho podívá a odpoví: „No, Pane, přece 
jsi řekl Evě: Velice rozmnožím tvé trápení i bolesti tě-
hotenství.“ „No, dobře,“ odsekne Bůh Otec, „ale já to ne-
myslel tak úplně doslova. Poslední šot je z Vatikánu. Na 
náměstí Sv. Petra přijíždí kolona nablýskaných limuzín 
a z nich vystupují dobře oděné a živené duchovní osoby. 
„A to je zase co?“ nevěřícně kroutí očima Bůh Otec. Sva-
tý Petr se také nevěřícně dívá a potom odpoví: „To jsou, 
Pane, ti, kteří velmi rychle pochopili, že to, co říkáš, ne-
ní míněno úplně doslova.“  

Tento řok jsme si př ipomne li jubileum 500. vý řoc í  řefořmace. Jiste  kaz dý  z na s toto jubileum 
ne jaký m zpu sobem přoz í val. Mne  osobne  př ineslo c a stec ne  smí ř ení  a umens ení  za řmutku 
přostř ednictví m c etbý textu  od Mařtina Lutheřa nebo o ne m. Pařadoxne  osvobozují cí m býlo 
přo me  ope tne  setka ní  s Lutherovým pesimismem ohledně přirozenosti člověka. Moz na  ví te,  
z e Mařtin Lutheř odpojil od stř edove ke  mořa lní  teologie, podle níž má člověk nejen vrozenou 
dispozici rozpoznávat dobro, ale i jeho cesty za štěstím v životě se poměrně snadno sbíhají 
s dobrem, které je lidský rozum schopen nahlédnout. C love k, tak ř ec eno, bez ve ts í ho odpořu 
výcha zí  vstř í c vu li Stvoř itele. Hř í ch se tak jeví  jako doc asný  poklesek tam, kde se cestý c love -
ka za svý m s te stí m a tí m, co mu diktuje jeho př iřozenost, řozejdou. Není  nutne  dvakřa t zdu -
řazn ovat, z e Mařtin Lutheř nahlí z í  přirozenost člověka jako veskrze zkaženou a i ten nejcnost-
nější člověk, jakkoliv se snaží být mravně integrovaným jedincem, vždy zůstává hříšníkem.  
Mařtin Lutheř přoto řadikalizuje i pojem hř í chu. Přo tý z na s, kdo jsme nebo býli, tak ř ec eno, 
sluníčkáři od srdce – a řmoutí me se nad souc asný m stavem ve cí , je toto pozna ní  polovičním 
evangeliem - přocitnutí m. Přavda a la ska neví te zí  jen tak lehce nad lz í  a nena vistí , z el c asto-
křa t přohřa vají . Hovoř í -li výbřaný  text o Boz í  svatosti, nesmí me zapomenout, z e se na m Bu h 
nezjevuje přima řne  jako samo dobro, ný břz  ve sve m hne vu. „Boz í  hne v se zjevuje z nebe přoti 
kaz de  bezboz nosti a nepřavosti lidí , kteř í  potlac ují  přavdu.“ Ma me zde co do c ine ní  s ne c í m 
třvalý m: se sz í řají cí m majesta tem, kteřý  na s, jak ř í ka  Mařtin Lutheř, nepř itahuje, ný břz  nao-
pak nutí  k u přku. Takto to Mařtin Lutheř napsal:  

„V takových situacích se Bůh ukazuje ve svém hněvu vůči celému stvoření. V takové chvíli není 
kam utéct, není žádné útěchy v duši nebo ve světě. Všude jen soud. Zůstává jen nahá touha  
a lkaní a duše neví, kde by nalezla pomoci.“  

Toto je Lutheřu v - Bůh tajemný - Bůh Otec - hřozný  ve sve m majesta tu, tak ř ec eno te me ř  ne-
sde litelný  z kazatelný. Dle Mařtina Lutheřa se skrývající se Bůh ukazuje i v nas ich nemocech  
a smřtelnosti. Moz na  si mnozí  z va s ř eknete: slaví me Va noce. To není  nejvhodne js í  c as na to, 
abýchom hovoř ili o Bohu hřozive m, skřý vají cí m se ve sve m majesta tu. Bu h k na m př icha zí  
v Jez í s i Křistu – to, co je nesvate , posve cuje svou svatostí .  Je to c as řadosti, ve kteře m bý-
chom me li spolu s Mařií  sdí let její  chvalozpe v. Přa ve  nýní  nez  kdýkoliv jindý be hem lituřgic-
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ke ho řoku se setka va me s Bohem, kteřý  se na m zjevil jako Immanuel a výkoupil na s tí m,  
z e na sebe vzal podobu jednoho z na s. Uřc ite  ale nikdo z na s nechce z í t tí m, co Dietřich  
Boenheffeř nazval levnou milostí bez pořozume ní  te to dialektice Boz í ho „ne“ a „ano“ vu c i c lo-
ve ku. Nas e z ivotý jsou poznamena ný touto dialektikou, kdý se řmoutí me nad neadekva tností  
ves keře ho lidske ho dí la, kteře  nemu z e obsta t př ed Boz í  svatostí , a na dřuhe  střane  se řaduje-
me z na m dařovane ho spasení . Jes te  jiný mi slový: př ed zve stova ní m slova milosti bý me lo 
zazní t Izaja s ovo: „Vs echno tvořstvo je třa va a vs echna jeho spolehlivost jak polní  kví tí .  
Třa va usýcha , kve t vadne, zavane-li na ne j ví tř Hospodinu v.“  

- Dr. David Biernot 

Rozhovor s katechetkou Evou Pawlasovou 

 Paní Eva Pawlasová pracuje již řadu let v bludovickém sboru jako katechetka. Mnozí naši 
sborovníci ji znají, když přede dveřmi kostela nebo fary vyhlíží své malé ovečky, které přicházejí 
do nedělní školy. Co na sebe více paní katechetka prozradila, se dozvíte z níže uvedených řádků. 

1. Profese katechetky není v našich zeměpisných  
šířkách běžný pojem. Můžete našim čtenářům  
vysvětlit, co tato práce obnáší a co Vás vedlo 
k tomu stát se katechetkou? 

Katecheta je ten, kdo se ve nuje biblicke mu výuc ova ní  de tí . 
Po ukonc ení  stř ední  s kolý jsem výstudovala Biblickou s ko-
lu v Olomouci (dnes ní  DORKAS). Býla to s kola se socia lní m  
a teologický m zame ř ení m. Souc asne  jsem si take  ude lala 
pedagogicke  minimum na Univeřzite  Palacke ho 
v Olomouci.  Mnoho mý ch spoluz ac ek zac alo přacovat 
v socia lní  oblasti, ja  jsem se vs ak vdala a nastoupila na ma-
teř skou dovolenou. Kdýz  de ti postupne  nastupovalý do 
mateř ske  s kolý a na sledne  na za kladní  s kolu s polský m ja-
zýkem výuc ovací m, setkala jsem se s pastořem Volný m  
a s jeho nabí dkou uc it na te chto mí stech na boz enství .  
Jelikoz  přa ce s de tmi býla přo me  zají mava , ochotne  jsem 
př ijala i pozde js í  nabí dku přa ce v cí řkvi na plný  u vazek.  

2. Jak dlouho již pracujete jako katechetka v bludovickém sboru, co je Vaší náplní  
práce ve sboru a jak se Vaše práce v průběhu těchto let změnila?  

Jako katechetka přacuji ve sbořu od řoku 
2004, tj. 13 let. Be hem přacovní ho tý dne vedu 
křouz ký kř esťanske  vý chový v mateř ský ch  
a za kladní ch s kola ch, a to jak s c eský m, tak 
polský m výuc ovací m jazýkem. Jsem take  
k dispozici v kancela ř i be hem u ř ední ch hodin. 
Ra da vzpomí na m na setka va ní  maminek 
s de tmi, kteřa  vedla pastořova  Volna . Mý m 
u kolem býlo hlí da ní  de tí , ale me la jsem moz -
nost poznat take  maminký. Ne kteře  z nich  
zase na opla tku pozna vají  me , kdýz  se setka va -
me tř eba ve s kole, kam řodic e posí lají  sve  de ti. 

           Ma m tak moz nost pozvat je na vý uku na boz enství . 
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3. Od letošního roku pracujete jako katechetka už jen na poloviční úvazek. Proč tomu 
tak je a jakou práci kromě této ještě dále vykonáváte? 

Není  nic neobvýkle ho, z e v přa ci obc as dojde k ořganizac ní m zme na m. Př í c iný mu z ou bý t 
řu zne : od financ ní ch po peřsona lní . K takove  
zme ne  dos lo i v me m př í pade , kdý mi býl zkřa -
cen u vazek katechetký na polovinu a dřuhou 
polovinu u vazku ma m jako přacovní k 
v duchovní  sluz be  Slezske  diakonie. Navs te vuji 
řu zna  stř ediska, kde vedu duchovní  chvilký 
s klientý – zamýs lení  nad Boz í m slovem. Jsem 
k dispozici take  zame stnancu m te chto stř edi-
sek. Přa ce je to zají mava , inspiřují cí , ale take  
na řoc na  na př í přavu, přotoz e se setka va m 
s klientý řu zný ch cí lový ch skupin s řu zný mi 
přoble mý a postiz ení m. 

4. Čemu se věnujete ve svém volném čase  
a co prozradíte našim čtenářům o své rodi-
ně? 

Svu j volný  c as nejřade ji třa ví m se svou řodi-
nou a s př a teli – na vs te vý, vý letý, kultuřa. Ma m 
řa da doma cí  a řuc ní  přa ce. Ra da přacuji na za-
hřade  u řodic u . Postupne  pozořuji, z e docha zí  
ke zme ne  na plne  me ho volne ho c asu, přotoz e 
me  tř i de ti jiz  odřostlý a nevýz adují  jiz  tolik  
pozořnosti a pe c e. O to ví c se za ne  modlí m  
a sve ř uji je do Boz í  ochřaný. Jsem moc vde c na  

za okamz iký, kdý se vs ichni sejdeme, poví da me si a je na m spolu dobř e. Mou velkou vý zvou 
je nají t aktivitu, kteřou býchom mohli podnikat spolu s manz elem. 

5. Jak budete trávit Vánoce a co byste vzkázala bludovickým sborovníkům do nového 
roku? 

Nejkřa sne js í  sva tký řoku – Va noce – budu třa vit v křuhu sve  řodiný a s řodic i. Mo dní m hitem 
se sta va  va noc ní  dovolena  v teplý ch křajina ch nebo naopak na hořa ch. Přo me  je du lez ite   
přa ve  ono teplo domova, kteře ho si chci uz í t se svý mi blí zký mi. Do nove ho řoku bých  
sbořovní ku m popř a la pevnou ví řu v boz í  vs emohoucnost v nelehke  dobe , hojnost la ský, kteřa  
nehleda  jen svu j přospe ch, a řadostnou nade ji upř enou k tomu, co přo na s Pa n Bu h chýsta .  

- Děkuji za rozhovor, Pavlína Volná 

Kultura v bludovickém kostele 

 V měsíci říjnu… výstupovala v nas em 
kostele legenda řní  folkova  skupina Spirituál  
kvintet, kteřa  býla zaloz ena v řoce 1960 Jiř í m  
Tichotou. Tento ume lecký  vedoucí  oslavil letos 
vý znamne  z ivotní  jubileum – 80 let. Př estoz e 
slovo kvintet oznac uje pe t ume lcu , tvoř í  
v souc asne  dobe  skupinu sedm c lenu : Jiř í  Ti-
chota, Dus an Vanc uřa, Zdenka Tichotova ,  
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Jiř í  Ceřha, Jiř í  Holoubek, Veřonika Souc kova  a Pavel Peřoutka. Ne kdý se v z eřtu kapela ozna-
c ovala za „nejve ts í  kvintet na sve te “, neboť býlý c asý, kdý ve skupine  hřa lo a zpí valo az  deset 
muzikantu , mezi jiný mi Jan a Fřantis ek Nedve dovi nebo jiz  zesnulý  Kařel Zich. Hudební  vý-
stoupení  býlo křa sný m hudební m za z itkem přo vs echný posluchac e. 

V měsíci listopadu… jsme se v nas em kostele 
zaposlouchali do pí sní  vý znamne ho c eske ho 
soubořu Pěveckého sdružení moravských učite-
lů (PSMU), kteře  př ed ví ce nez  100 letý zaloz il 
pedagog a skladatel Feřdinand Vach. Jeho přu -
kopnicke  dí lo da le řozví jeli: Přof. Jan S oupal, 
Přof. Antoní n Tuc apský , Přof. Lubomí ř Ma tl, 
kteřý  vedl sboř dlouhý ch 40 let. Pod jeho vede-
ní m zí skalo sdřuz ení  ř adu ocene ní  doma  
i v zahřanic í . Od ledna 2015 je nový m ume lec-
ký m vedoucí m soubořu jeho z a k Jiř í  Najvař. 

PSMU nastudovalo př es 700 skladeb. Vzhledem k třadicí m je jeho řepeřtoa ř spjat zejme na  
s dí lem Leos e Jana c ka a Bohuslava Mařtinu . Střanou vs ak nezu sta vají  ani sbořý jiný ch  
c eský ch skladatelu  a zahřanic ní ch autořu . Pe vecke  sdřuz ení  mořavský ch uc itelu  je vý jimec -
ný m te lesem take  po střa nce ořganizac ní . Na řozdí l od jiný ch sbořu  nikdý neme lo vlastní  za -
zemí . C lenove  pocha zejí  z mí st řoztřous ený ch po cele  Mořave : od C eske ho Te s í na az  po Bř ec-
lav. Pu vodní m povola ní m jsou ve ts inou uc itele , ale sta le c aste ji jsou jeho c lenove  i jiný ch přo-
fesí . V nas em kostele jsme výslechli např í klad týto pí sne : Modlitbu od B. Smetaný, Veni Sancte 
od L. Jana c ka, Svatý Václave od J. B. Foeřstřa, ale nejve ts í  dojem v na s zanechala kanta ta Hořa 
tří světel pro sbor, varhany, barytonové sólo a vypravěče od B. Mařtinu . Za ve řem dodejme, z e 
výstoupení  Pe vecke ho sdřuz ení  mořavský ch uc itelu  vniklo hluboko do sřdcí  a mýslí  na s 
vs ech.   

V měsíci prosinci… se v nas em kostele hřa la 
třagikomedie italske ho dřamatika a nositele 
Nobelový cený za liteřatuřu Dařia Fo s na zvem 
Otvorené manželstvo. V hlavní ch řolí ch se př ed-
stavili oblí bení  slovens tí  heřci Anna S is kova  a 

Adý Hajdu, kteř í  
nas im poslucha-
c u m př edvedli 
skve lý  heřecký  
vý kon. Autoř 
hřý řealistický 
výkřeslil konflikt jednoho manz elske ho pa řu. Mnohokrát pod-
vedená manželka Antonie, která svému manželovi vyhrožuje 
sebevraždou kvůli jeho mimomanželským vztahům, se jednoho 
dne rozhodne učinit totéž. Naoko tvrdí svému manželovi, že má 
milence, jeho reakce jsou náhle stejné jako v případě jeho pod-
váděné manželky: chce vyskočit z okna, zastřelit se, utopit se ve 
vaně nebo se otrávit léky. Právě v tomto momentu se manžel 
vcítil do pocitů podváděného partnera, uvědomil si, jak musela 
Antonie trpět, když si užíval s jinými ženami… Třagikomedie 
Otvorené manželstvo velmi řealistiký pouka zala na souc asný  
stav manz elství . Kaz de  dřuhe  manz elství  je poznamena no ne-
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ve řou, řodiný se řozpadají . Kolik asi manz el-
ský ch dvojic, kteře  zhle dlý tuto třagikomedii 
v bludovicke m chřa mu, se jiz  v podobne  situa-
ci ocitlo? Kolik manz elek a manz elu  býlo svý mi 
pařtneřý nejřu zne js í m zpu sobem podvedeno? 
Vz dýť i samotna  přotagonistka Anna S is kova  
si přoz ila neve řu ze střaný pařtneřa na vlastní  
ku z i, a přoto se do sve  heřecke  řole tak doko-
nale vcí tila. Snad se nas i diva ci, kteř í  mají  
„ma slo na hlave “, alespon  nad sebou 
v přu be hu hřý zamýsleli. Nezapomí nejme, z e 
manz elství  je dař od Boha, v nas ich manz el-
ství ch není  mí sto přo ne koho tř etí ho: „Co Bůh spojil, ať člověk nerozlučuje.“ 

- Pavlína Volná  

Fara jako ze škatulky 

 Přa zdninova  elektřoinstalace fařý s sebou na jedne  střane  př inesla no-
vou elektřifikaci budový, ale na střane  dřuhe  za sebou ponechala 
v přostořa ch fařní  budový spous ť v podobe  neu hledný ch zdí  a střopu  po 
zednicke  c innosti. O pomoc s malova ní m fařý jsme se obřa tili na přesbýte-
řa Rudolfa Volne ho a na jemní ka fařní ho býtu pana Radka Richteřa, ne-
boť oba mají  velke  zkus enosti s touto c inností . V přu be hu podzimu se 
tak postupne  malovalo te me ř  ve vs ech c a stech fařý (kancela ř , př ilehle  
chodbý a schodis te , za chodý a sa l). Vs echný mí stnosti tak za ř í  novo-
tou, ale i c istotou. Obe ma sbořovní ku m upř í mne  de kujeme za jejich 
přa ci a ochotu a dals í m sbořovní ku m za jejich podí l na u klidu fařý.  

- Pavlína Volná 

Bludovický dorost v Písku 

 Ve dnech 17. – 19. listopadu se uskutec nila jiz  dřuha  akce bludovicke ho dořostu spolu  
s konfiřmandý na stř edisku Beskýdska  oa za v Pí sku. 

Zu c astnilo se jí  celkem devatena ct lidí . Pa tek jsme střa vili s paní  Pavlí nou Volnou a od sobot-
ní ho poledne jsme třa vili c as s pastořem Vladislavem Volný m, s ní mz  jsme se setkali jiz  na 
chate  Studenic ne , kam jsme se s nas imi dořostenci a konfiřmandý spolec ne  v sobotu výpřavi-
li. Vý s lap na chatu jsme u spe s ne  zdolali a zakonc ili jej spolec ný m obe dem. C týř i skve lí  dořos-

toví  vedoucí  Dominik, Michal, David a Mařtin 
si přo na s př ipřavili zamýs lení  na te ma za vist. 
Hřa lo se plno heř, př i kteřý ch chlapci de vc ata 
vu bec nes etř ili. Sobotní  vec eř jsme si zpř í jem-
nili zamýs lení m od pana pastořa.  

Celou akci zavřs ila nede lní  bohosluz ba 
v pí secke m kostele, kde jsme zazpí vali jednu 
pí sen . S pote s ení m mohu ř í ci, z e se nestal z a d-
ný  u řaz. Vs em ořganiza tořu m jme nem na s 
vs ech moc de kujeme. 

- účastnice Janina Ptaková 
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Přání do nového roku 2018 

 

W tę szczególną Betlejemską Noc przychodzi do nas Bóg. 

Bóg o twarzy Dziecka, któremu łatwo wyrządzić krzywdę. 

Bóg wiecznej młodości, stwarzający świat wciąż na nowo. 

Bóg, którego można nie przyjąć. 

Bóg, od którego człowiek odchodzi. 

Bóg, do którego można powrócić w pokorze i skrusze. 

Bóg, któremu można i trzeba zaufać. 

Bóg milczenia, który przemówił najgłośniej przez swojego Syna. 

Bóg myśli, serca, sumienia, tęsknoty, nadziei.  

Bóg ludzi bezradnych, szukających, pytających… 

Bóg zawsze większy i zawsze bliższy niż nam się wydaje. 

Bóg, który przyszedł wnosić pokój i zgodę.  

 
U příležitosti oslav Narození Páně vám jménem presbyterstva a vedení 

sboru přeji, aby Bůh, který stále přichází, rozptýlil mraky obav,  
starostí a každodenních problémů a naplnil vaše srdce svým pokojem  
a radostí. Ať vás Boží Dítě zahrne pokojem, utiší vaši bolest a pomáhá 

vám překonávat všechny problémy a těžkosti. Ať jsou vaše srdce  
naplněna radostí a Božím požehnáním i v roce 2018.  

 

Vladislav Volný, sborový pastor  

 

Oslava 2. adventní neděle 

 Stalo se jiz  třadicí , z e na 2. adventní  nede -

li v nas em kostele be hem slavnostní  bohosluz -

bý mu z eme zhle dnout př edstavení . Tato inici-

ativa vzes la od nas í  paní  pastořove  Pavlí ný 

Volne . I letos jsme se te s ili na sce nku, kteřou 

paní  Pavla nacvic ila spolec ne  s de tmi, dořos-

tem a tý mem blí zký ch spolupřacovní ku . V mi-

nulý ch letech jsme zhle dli sce nký s va noc ní  a velikonoc ní  tematikou nebo biblicka  podoben-

ství , avs ak v tomto řoce býlo výbřa no te ma, kteře  souvisí  s oslavou 500. vý řoc í  řefořmace. 
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Rok plný  oslav, kteře  přobí halý v cele  luteřske  

spolec nosti, se pomalu konc í , a tak př edstave-

ní  s na zvem - Zde stojím a nemohu jinak -  

ze z ivota Mařtina Lutheřa býlo pomýslnou 

tř es nic kou na dořtu. De ti břavuřne  zvla dlý na -

řoc ne  textý, velmi du ve řýhodne  se vz ilý do 

svý ch řolí  a v pe ti de jství ch na s přovedlý ne -

kteřý mi du lez itý mi z ivotní mi období mi Mařti-

na Lutheřa. Přvní  de jství  na s zavedlo do stř e-

dove ke  s kolý, kteřou Lutheř navs te voval jiz  od 

pe ti let. Ve dřuhe m aktu jsme býli sve dký řozhovořu s řodic i, kteř í  neschvalovali jeho volbu 

sta t se kne zem. Dals í  obřazec výpřa ve l o obdo-

bí , kdý Lutheř veř ejne  přojevoval svu j nesou-

hlas s ne kteřý mi přaktikami katolicke  cí řkve, 

hlavne  s přodejem odpustku  a na sledne  př ibil 

95 tezí  na dveř e kostela ve Wittenbeřgu, abý 

na toto te ma upozořnil. Sve  na zořý musel ob-

hajovat na ř í s ske m sne mu ve Wořmsu př ed 

ř í mský m cí sař em Kařlem V., kde zazne la jeho 

zna ma  slova: Zde stojím a nemohu jinak.  

Poslední  př í be h na m pootevř el dveř e do jeho 

domova, kde z il se svou manz elkou Kateř inou a de tmi, a to konkře tne  do období  Va noc. Tí m-

to křa sný m va noc ní m akcentem se skupinka 

mladý ch ume lcu  řozlouc ila a navodila křa snou 

atmosfe řu Adventu. V divadelní  hř e výstoupilo 

18 heřcu  a na pu de  bludovicke ho kostela s lo o 

nejna řoc ne js í  divadelní  přojekt, kteřý  zde býl 

nacvic en. Souc a stí  výstoupení  býl i př ednes 

pí sne  s na zvem – Nikdy nekončící milost, kte-

řou zazpí vali konfiřmande  spolec ne  

s dořostenci a kteřa  podtřhla jednu z Lutheřo-

vý ch za sad – Sola Gratia – pouhou milostí.  

To jednak nie býł jedýný s wiąteczný aspekt 

adwentowego naboz en stwa. Kazanie Pastořa 

na podstawie tekstu z 11 řozdziału Księgi 

Izajasza wciągnęło nas do řozwaz ania nad 

tým, co to jest adwent, dlaczego Jezus př-

zýszedł na s wiat i jak nas to dotýczý. Zosta-

lis mý zachęceni do zamýs lenia się nad sobąi 
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nad naszými řelacjami z ludz mi woko ł nas. 

Musimý oczýs cic  kořzenie swego dřzewa z ý-

cia, wýciąc  suche gałęzie z ebý Jezus mo gł  

w nim oz ýwic  mařtwe miejsca i wzkřzesic  

nowe z ýcie i miłos c . Jedýnie Pan ma tę moc 

spřawic , z ez suchego pnia wýřos nie zupełnie 

nowa, s wiez a gałązka. Týlko w ten sposo b 

moz e dojs c do naszego pojednania z Bogiem  

i z ludz mi. Włas nie nad tým mamý się zasta-

nowic  w okřesie adwentu poniewaz  Jezus juz  

się zbliz a i niesie poko j wszýstkim ludziom. 

- Halina Hekera 

 

Biblické poselství, které pastor Vladislav Volný přednesl v 2. neděli adventní, bylo na 

základě textu z knihy Izajáš 11,1-10   

Pa n Bu h přo na s nakřeslil tř i obřazý, abýchom o nich př emý s leli. Je to z jeho střaný ta nejsřo-

zumitelne js í  instřukta z , výsve tlují cí  týto ota zký: 1. Co s adventem? 2. Přoc  Jez í s  př is el? 3. Jak 

se na s to tý ka ? Ní z e uvedený  text ka za ní  je odpove dí  na 2. a 3. ota zku.  

W Ewangelii czýtalis mý o Janie Chřzcicielu. Jeden z obřazo w, kto řý Jan nam zostawił, to jest 

taki obraz odsłoniętego korzenia. Zobaczcie, z e kiedý Jan mo wi o nawřo ceniu, kiedý př-

zýwołuje ludzi do nawřo cenia, to mo wi, z e siekiera do korzenia przyłożona. Z ebý přzýłoz ýc  

siekieřę do kořzenia, to třzeba ten kořzen  odkřýc . Jan mo wi tak: dřzewo zostało třochę odko-

pane, z ebý zobaczýc , gdzie ma kořzenie, z ebý býło wiadomo, w co udeřzýc .  

Adwentowa řobota międzý innými polega na tým, z e trzeba odsłaniać własne korzenie, czýli 

třzeba patřzec , skąd to się we mnie bieřze? Czemu ja tak mam? Czemu ja włas nie tak a nie 

inaczej řeaguję na inných ludzi?  

To, z e nie potřafimý inných ludzi kochac , to, z e tak bařdzo się řo z nimý, to, z e nie potřafimý 

się přzýjmowac , to ma jakies  z řo dło w nas. Większos c  naszej nieumiejętnos ci kochania wýni-

ka z tego, jacý sami jestes mý, wýnika z naszých přzeszłos ci, naszých křzýwd, z gřzecho w, kto -

ře mamý, z naszých wad, z naszých egoizmo w itd.  

To, z e ktos  nas střasznie wkuřza, to, z e nie jestes mý w stanie w tej miłos ci přzejs c  dalej,  

to přawie zawsze ma z řo dło we mnie samým. Dlatego mo wi Chřzciciel tak: odsłoń swoje włas-

ne korzenie i spróbuj zobaczyć, z czego to się bierze. I tam, mówi Jan, tam przyłóż siekierę. Tam 

utnij to, co trzeba uciąć. Zaczeło się u Izajasza od takiego obřazu, z e z kořzenia Jessego wý-

řos nie řo z dz ka. Jesse, to býł ojciec Dawida. Kiedý jest mowa o kořzeniu Jessego, to jest mowa 
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o najwaz niejszej dýnastii w Izřaelu, z kto řej wýszedł řo wniez  Pan Jezus. W czasach Izajasza 

ten kořzen  to jest popřostu suchý pien . Ten kořzen , to nie jest kořzen , z kto řego řos nie 

mno stwo władco w, mno stwo křo li, mno stwo jakichs  tam fantastýczných ludzi. 

Kiedý Izajasz mo wi, z e z kořzenia Jessego wýřos nie řo z dz ka, to sobie wýobřaz cie taki totalnie 

suchýpien , kto řý juz  od lat nie přzýnosi z adných owoco w. I nagle mo wi Izajasz: z tego pnia 

wýjdzie z ýwa, cudowna, zielona gałązka. Czýli co jest w tým obřazie ukřýte? 

Kiedý Pan Bo g spotýka cos  totalnie mařtwego, cos  czego nie sposo b juz  oz ýwic , cos , co nie př-

zýnosi owoco w, to Pan Bo g spřawia, z e z tego wýřasta z ýcie. Czemu to jest takie waz ne?  

Dlatego, z e kiedý spojřzýmý dzisiaj na te dwa obřazý, ten obřaz naszej nieumiejętnos ci ko-

chania inných ludzi, i jak spojřzýmý na ten dřugi obřaz, czýli obřaz tego, jak mý sami jes-

tes mý poplątani, to jaki mamý zwieřzýniec w sobie, jakie tam gřasują křowý, lampařdý, pan-

teřý, bařanki, jak człowiek zobaczý ten chaos, tą nieumiejętnos c  pogodzenia tego wszýstkiego 

w sobie, to czasami moz e dojs c  do takiego wniosku, z e jest popřostu wýschniętým pniem,  

w kto řým wogo le nie ma miłos ci. 

I tu přzýchodzi Pan Jezus i mo wi: ja mam taką moc, że z tego suchego pnia wyrośnie zupełnie 

nowa, świeża gałązka. Na to czekamý w tým adwencie. Wspominamý na to, z e přzýszedł ten, 

kto řý potřafi te mařtwe pnie oz ýwiac , kto řý potřafi spřawic , z e ludzie, kto řzý się nie umieją 

kochac , zaczýnają się kochac , z e ludzie tak bařdzo řo z ni i inni, z e wszýstko ich oddziela, nagle 

potřafią okazýwac  sobie miłos c , z e człowiek poplątaný wewnętřznie, z e niewiadomo wogo le 

co z tým zřobic , nagle moz e się wewnętřznie poukładac . Czego potřzeba? Ro z dz ki z pnia Jes-

sego. Czýli Pana Jezusa. Musi přzýjs c  Pan Jezus, abý oz ýwiac  te mařtwe miejsca i wzkřzeszac  

w nich z ýcie i miłos c . Bez niego nie jestes mý w stanie oz ýwic  mařtwe miejsca w nas.  

Adwentowe „ćwiczenie się” w życiu chrześcijańskim jest połączeniem naszego zadania z tym, co 

chce w nas zrobić Pan Jezus. Jezus już się zbliża, już przychodzi i niesie pokój wszystkim  

ludziom. AMEN.   

Už zasvitla zase v tmách všedních dní zář třetí svíce adventní. 3. prosincovou neděli jsme  

s dětmi na faře pojali tvůrčím způsobem, zdobili jsme perníčky. Z radostných tváří dětí je 

zřejmé, že se jim tato práce líbila.  



Vánoční blázen  

Vánoce jsou časem, kdy se rádi díváme 

v televizi na pohádky. Snad vám tedy  

německá pohádka přijde vhod a potěší vaši 

mysl.  

V jedne  zemi na Vý chode  z il př ed dve ma tisí -

ci letý mladý  bla zen. Jako kaz dý  bla zen snil  

i on o tom, z e se jednou stane moudřý m.  

Miloval hve zdý. Nikdý jej neunavilo pozořo-

vat je a př i tom z asnout nad nekonec ností  ne-

be. A tak se stalo, z e jedne  noci neobjevili no-

vou hve zdu jen křa love  Kas pař, Melichař  

a Baltazař, ale i tento bla zen. „Ta nova  hve zda 

je jasne js í  nez  ostatní ,“ mýslel si. „To bude 

křa lovska  hve zda - na-

řodil se nový  vladař ! 

Chci mu nabí dnout 

sve  sluz bý. Vz dýť jest-

liz e je to křa l, bude uř-

c ite  potř ebovat take  

ne jake ho bla zna. Vý-

da m se na cestu a bu-

du jej hledat. Hve zda 

me  povede.“ Dlouho př emý s lel, co bý nove -

mu křa li mohl př ine st dařem. Avs ak křome  

sve  bla znovske  kapuce, zvonkohřý a jedne  

kve tiný neme l nic, co bý mu mohl dařovat.  

A tak se z domova výdal na cestu - bla znov-

skou kapuci na hlave , zvonkohřu v jedne   

a kve tinu ve dřuhe  řuce. Přvní  noc jej hve zda 

př ivedla do chude  chaloupký. Tam nalezl dí -

te , kteře  býlo chřome . Plakalo, přotoz e si ne-

mohlo hřa t s ostatní mi de tmi. „Ach,“ pomýs-

lel si bla zen, „da m tomu dí te ti svoji bla znov-

skou kapuci. Potř ebuje ji ví ce, nez  ne jaký  

křa l.“ Dí te  si bla znovskou kapuci nasadilo na 

hlavu a s ťastne  se řozesma lo, plne  řadosti. To 

bla znovi mí sto pode kova ní  bohate  stac ilo. 

Dřuhou noc jej hve zda zavedla do křa sne ho 

pala ce. Tam nalezl dí te , kteře  býlo slepe . Pla-

kalo, přotoz e si nemohlo hřa t s ostatní mi de t-

mi. „Ach,“ pomýslel si bla zen, „da m tomu dí -

te ti svoji zvonkohřu. Potř ebuje ji ví ce, nez  ne -

jaký  křa l.“ Dí te  zvonkohřu nads ene  řozezne lo 

a s ťastne  se řozesma lo, plne  řadosti. To bla z-

novi mí sto pode kova ní  bohate  stac ilo. Tř etí  

noc jej hve zda zavedla do za mku. Tam nalezl 

dí te , kteře  býlo hluche . Plakalo, přotoz e si ne-

mohlo hřa t s ostatní mi de tmi. „Ach,“ pomýs-

lel si bla zen, „da m tomu dí te ti svoji kve tinu. 

Potř ebuje ji ví ce, nez  ne jaký  křa l.“ Dí te  si kve -

tinu s u z asem přohlí z elo a s ťastne  se řoze-

sma lo, plne  řadosti. To bla znovi mí sto pode -

kova ní  bohate  stac ilo. „Teď uz  mi nezu stalo 

nic, co bých mohl křa li dařovat. Bude asi lep-

s í , kdýz  se vřa tí m,“ po-

mýslel si bla zen. Avs ak 

kdýz  vzhle dl k obloze, 

hve zda sta la na jed-

nom mí ste  a sma la se 

na ne j jasne ji nez  kdý-

koli př edtí m. A v tom 

uvide l cestu k ne jake  

sta ji upřostř ed polí . 

Př ed sta jí  potkal tř i křa le a za stup pastý ř u .  

I oni hledali nove ho křa le. Ten lez el v jeslí ch - 

male , bezbřanne , chude  dí te . Mařia, kteřa  

zřovna chte la na sla mu přostř í t c iste  plí nký, 

se bezřadne  řozhlí z ela a hledala pomoc. Ne-

ve de la, kam bý dí te  poloz ila. Josef přa ve  kř-

mil osla a vs ichni ostatní  me li plne  řuce dařu . 

Tř i křa love  př ina s eli zlato, kadilo a mýřhu, 

pastý ř i pak vlnu, mle ko a chle b. Jen bla zen 

zde sta l s přa zdný ma řukama. Mařia, plna  du -

ve řý, poloz ila tedý dí te  do jeho na řuc e. Tak 

nas el Křa le, kteře mu chte l v budoucnu slou-

z it. A take  ve de l, z e svoji bla znovskou kapuci, 

zvonkohřu i kve tinu řozdal de tem, abý me l 

mí sto přo Dí te , kteře  mu nýní  se svý m u sme -

vem dařovalo moudřost, po ní z  touz il.  
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Křty 
Ján Alexandr Jačmeník 

Ellen Křístková 

Vojtěch Dziadura 

Mila Krompiewska 

Marek Kleslo 

Jakub Čermín 

Eliška Chodurová 

Matyáš Teodor Kučera 

Drahoslav Volejníček 

Elen Dordová 

Jakub Woźnica 

Marc Zajac 

Filip Šafránek 

Eliáš Popelka 

Jaromír Královič 

Natálie, David a Jan Kráľovičovi  

 

Svatby 
Vicherovi Juraj a Anna, roz. Gardová 

Kozielovi Pavel a Jarmila, roz. Kropková 

Fromeliusovi David a Kateřina, roz. Vojkůvková 

Macháčkovi Lukáš a Lucie, roz. Konečná 

Kovácsovi Josef a Kateřina, roz. Spáčilová 

 

 

 

Jubilanté 
85 let 

Tomaszová Wanda, Havířov – Bludovice 

80 let 

Farná Valerie, Sarepta Komorní Lhotka 

75 let 

Franek Herbert, Havířov – Město 

Helcelová Milada, Havířov 

Ožanová Olga, Havířov – Bludovice 

70 let 

Hekera Josef, Havířov - Bludovice 

65 let 

Klimsza Halina, Havířov – Životice 

60 let 

Volná Mirka, Havířov – Bludovice 

50 let 

Hlubinová Adéla, Václavovice 

 

 

Pohřby 
Jan Pawlas, 94 let,  
Havířov – Šumbark 

 

Libor Wedlich, 49 let,  
Havířov – Město 

 

Kornélie Przeczková, roz. Galgonková, 86 let,  
Horní Bludovice  
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