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Svaté je jeho jméno
Jako křesťane jsme spoludedicove přastařých třadic Izřaele, kam patří i třadice o Bozím
jmenu, o kteřem Jezísuv soucasník Filon Alexandřijský píse, ze je přo svou svatost nevýslovitelne a musí být přoto opisovano jmenem Adonaj. Týto opisý nalezneme uz ve Svitcích od
Mřtveho moře. V ceských Biblích mame výřaz Hospodin, v polských Pan.
Ve stařozakonní knize Leviticus je svatost pojata jako oddelenost - Izřael se mel přostřednictvím naplnovaní příkazu Zakona přiblízit Bozí oddelenosti. „Bozí jmeno je svate“ – „Jmeno
Hospodin je svate“ – „Buh je svatý“. Vsechný týto vařiantý jsou nam jiste dobře zname. Uz deti, kteře mají křesťanskou výchovu, řozumejí tomu, ze existuje jakýsi pojem „svatosti“ nebo
„svateho“, kteřý je nutno řespektovat a je předikatem, kteřým se specifický vztahujeme k Bohu.
Letos uplýnulo 100 let od výdaní jednoho z nejvýznamnejsích del modeřní teologie a řeligionistiký: „Das Heilige“ („Svato“) Rudolfa Otta. Otto pojal svato jako apřiořní kategořii lidske
mýsli – tedý jako zasadní ingředienci, jíz je nase mýsl výbavena a kteřa nas uschopnuje
k nabozenskemu přozívaní, ale take zasadne uřcuje nasi mřavnost. V Ottove pojetí je bozí
svatost necím, co cloveka přitahuje a fascinuje. Jak si ale řekneme o neco pozdeji, z pohledu
Lutheřový teologie bý nazření bozí svatosti melo cloveka spíse desit, přotoze se Buh ve sve
svatosti cloveku manifestuje jakozto hněv.
Zijeme ve spolecnosti, kteřou býchom mohli
z vetsí casti oznacit jako post-křesťanskou.
Výřazý - svato nebo svaté - jsou zcela na okřaji
její jazýkove přaxe a slouzí k posuzovaní nebo
lepe odsuzovaní mřavní uřovne dřuhých. Nekdo muze říct o dřuhem cloveku: „Tomu není
nic svate, to není zadný svatousek.“ Oblíbenejsí je vsak svetska vařianta v podobe výřazu
férovost. Takto slýsíme lidi říkat: „To není feř
nebo chovejme se feřove.“ Jestlize svatost je bozím atřibutem, pak o cloveku, obzvlaste dnes,
platí onen znamý výřok římskeho dřamatika Publia Teřentia Afeřa: „Jsem clovek, a nic lidskeho mi není cizí.“ Přave humaniste, přezdívani sluníčkáři, vzdý spojovali onen výřok s necím
vzneseným a dobřým, ne-li svatým. Mozna přave v dnesní dobe se mnozí z nas, kteřým není
jedno, jake třendý převladají ve spolecnosti, řmoutí víc nez kdýkoliv předtím ve svem zivote.
Rmoutíme se, kdýz se dovídame o znecistenem zivotním přostředí. Rmoutíme se take nad
tím, co se deje v cířkvích. Nedavno me zařmoutil clanek publikovaný v břitskem deníku
The Guařdian, podle nehoz se cela řada cířkevních hodnostařu v římsko-katolicke cířkvi nemuze dockat smřti papeze Fřantiska, kteřý se přo svou otevřenost, duřaz na solidařitu, sýmBludovický informátor
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bolizuje přo mnoho lidí v dnesním řozpořuplnem svete dobřo. Cířkve jsou take zdřojem zařmutku a pohořsení.
Nedavno mi jeden katolický kolega výpřavel na toto tema 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 rozezlí 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 desáté 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 těhotenství.“ „No, dobře,“ odsekne Bůh Otec, „ale já to nemyslel 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. Svatý Petr se také nevěřícně dívá a potom odpoví: „To jsou,
Pane, ti, kteří velmi rychle pochopili, že to, co říkáš, není míněno úplně doslova.“
Tento řok jsme si připomneli jubileum 500. výřocí řefořmace. Jiste kazdý z nas toto jubileum
nejakým zpusobem přozíval. Mne osobne přineslo castecne smíření a umensení zařmutku
přostřednictvím cetbý textu od Mařtina Lutheřa nebo o nem. Pařadoxne osvobozujícím býlo
přo me opetne setkaní s Lutherovým pesimismem ohledně přirozenosti člověka. Mozna víte,
ze Mařtin Lutheř odpojil od středoveke mořalní 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. Clovek, tak řeceno, bez vetsího odpořu
výchazí vstříc vuli Stvořitele. Hřích se tak jeví jako docasný poklesek tam, kde se cestý cloveka za svým stestím a tím, co mu diktuje jeho přiřozenost, řozejdou. Není nutne dvakřat zduřaznovat, ze Mařtin Lutheř nahlízí přirozenost člověka jako veskrze zkaženou a i ten nejcnostnější člověk, jakkoliv se snaží být mravně integrovaným jedincem, vždy zůstává hříšníkem.
Mařtin Lutheř přoto řadikalizuje i pojem hříchu. Přo tý z nas, kdo jsme nebo býli, tak řeceno,
sluníčkáři od srdce – a řmoutíme se nad soucasným stavem vecí, je toto poznaní polovičním
evangeliem - přocitnutím. Přavda a laska nevítezí jen tak lehce nad lzí a nenavistí, zel castokřat přohřavají. Hovoří -li výbřaný text o Bozí svatosti, nesmíme zapomenout, ze se nam Buh
nezjevuje přimařne jako samo dobro, nýbřz ve svem hnevu. „Bozí hnev se zjevuje z nebe přoti
kazde bezboznosti a nepřavosti lidí, kteří potlacují přavdu.“ Mame zde co do cinení s necím
třvalým: se szířajícím majestatem, kteřý nas, jak říka Mařtin Lutheř, nepřitahuje, nýbřz naopak nutí k upřku. 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 Lutheřuv - Bůh tajemný - Bůh Otec - hřozný ve svem majestatu, tak řeceno temeř nesdelitelný z kazatelný. Dle Mařtina Lutheřa se skrývající se Bůh ukazuje i v nasich nemocech
a smřtelnosti. Mozna si mnozí z vas řeknete: slavíme Vanoce. To není nejvhodnejsí cas na to,
abýchom hovořili o Bohu hřozivem, skřývajícím se ve svem majestatu. Buh k nam přichazí
v Jezísi Křistu – to, co je nesvate, posvecuje svou svatostí. Je to cas řadosti, ve kteřem býchom meli spolu s Mařií sdílet její chvalozpev. Přave nýní nez kdýkoliv jindý behem lituřgicBludovický informátor
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keho řoku se setkavame s Bohem, kteřý se nam zjevil jako Immanuel a výkoupil nas tím,
ze na sebe vzal podobu jednoho z nas. Uřcite ale nikdo z nas nechce zít tím, co Dietřich
Boenheffeř nazval levnou milostí bez pořozumení teto dialektice Bozího „ne“ a „ano“ vuci cloveku. Nase zivotý jsou poznamenaný touto dialektikou, kdý se řmoutíme nad neadekvatností
veskeřeho lidskeho díla, kteře nemuze obstat před Bozí svatostí, a na dřuhe střane se řadujeme z nam dařovaneho spasení. Jeste jinými slový: před zvestovaním slova milosti bý melo
zaznít Izajasovo: „Vsechno tvořstvo je třava a vsechna jeho spolehlivost jak polní kvítí.
Třava usýcha, kvet vadne, zavane-li na nej vítř Hospodinuv.“
- 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 venuje biblickemu výucovaní detí.
Po ukoncení střední skolý jsem výstudovala Biblickou skolu v Olomouci (dnesní DORKAS). Býla to skola se socialním
a teologickým zameřením. Soucasne jsem si take udelala
pedagogicke minimum na Univeřzite Palackeho
v Olomouci. Mnoho mých spoluzacek zacalo přacovat
v socialní oblasti, ja jsem se vsak vdala a nastoupila na mateřskou dovolenou. Kdýz deti postupne nastupovalý do
mateřske skolý a nasledne na zakladní skolu s polským jazýkem výucovacím, setkala jsem se s pastořem Volným
a s jeho nabídkou ucit na techto místech nabozenství.
Jelikoz přace s detmi býla přo me zajímava, ochotne jsem
přijala i pozdejsí nabídku přace v cířkvi na plný uvazek.
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. Behem přacovního týdne vedu
křouzký křesťanske výchový v mateřských
a zakladních skolach, a to jak s ceským, tak
polským výucovacím jazýkem. Jsem take
k dispozici v kancelaři behem uředních hodin.
Rada vzpomínam na setkavaní maminek
s detmi, kteřa vedla pastořova Volna. Mým
ukolem býlo hlídaní detí, ale mela jsem moznost poznat take maminký. Nekteře z nich
zase na oplatku poznavají me, kdýz se setkavame třeba ve skole, kam řodice posílají sve deti.
Mam tak moznost pozvat je na výuku nabozenství.
Bludovický informátor
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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 neobvýkleho, ze v přaci obcas dojde k ořganizacním zmenam. Příciný muzou být
řuzne: od financních po peřsonalní. K takove
zmene doslo i v mem případe, kdý mi býl zkřacen uvazek katechetký na polovinu a dřuhou
polovinu uvazku mam jako přacovník
v duchovní sluzbe Slezske diakonie. Navstevuji
řuzna střediska, kde vedu duchovní chvilký
s klientý – zamýslení nad Bozím slovem. Jsem
k dispozici take zamestnancum techto středisek. Přace je to zajímava, inspiřující, ale take
nařocna na přípřavu, přotoze se setkavam
s klientý řuzných cílových skupin s řuznými
přoblemý a postizením.
4. Čemu se věnujete ve svém volném čase
a co prozradíte našim čtenářům o své rodině?
Svuj volný cas nejřadeji třavím se svou řodinou a s přateli – navstevý, výletý, kultuřa. Mam
řada domací a řucní přace. Rada přacuji na zahřade u řodicu. Postupne pozořuji, ze dochazí
ke zmene naplne meho volneho casu, přotoze
me tři deti jiz odřostlý a nevýzadují jiz tolik
pozořnosti a pece. O to víc se za ne modlím
a sveřuji je do Bozí ochřaný. Jsem moc vdecna
za okamziký, kdý se vsichni sejdeme, povídame si a je nam spolu dobře. Mou velkou výzvou
je najít aktivitu, kteřou býchom mohli podnikat spolu s manzelem.
5. Jak budete trávit Vánoce a co byste vzkázala bludovickým sborovníkům do nového
roku?

Nejkřasnejsí svatký řoku – Vanoce – budu třavit v křuhu sve řodiný a s řodici. Modním hitem
se stava vanocní dovolena v teplých křajinach nebo naopak na hořach. Přo me je dulezite
přave ono teplo domova, kteřeho si chci uzít se svými blízkými. Do noveho řoku bých
sbořovníkum popřala pevnou vířu v bozí vsemohoucnost v nelehke dobe, hojnost laský, kteřa
nehleda jen svuj přospech, a řadostnou nadeji upřenou k tomu, co přo nas Pan Buh chýsta.
- Děkuji za rozhovor, Pavlína Volná

Kultura v bludovickém kostele
V měsíci říjnu… výstupovala v nasem
kostele legendařní folkova skupina Spirituál
kvintet, kteřa býla zalozena v řoce 1960 Jiřím
Tichotou. Tento umelecký vedoucí oslavil letos
významne zivotní jubileum – 80 let. Přestoze
slovo kvintet oznacuje pet umelcu, tvoří
v soucasne dobe skupinu sedm clenu: Jiří Tichota, Dusan Vancuřa, Zdenka Tichotova,
Bludovický informátor
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Jiří Ceřha, Jiří Holoubek, Veřonika Souckova a Pavel Peřoutka. Nekdý se v zeřtu kapela oznacovala za „nejvetsí kvintet na svete“, neboť býlý casý, kdý ve skupine hřalo a zpívalo az deset
muzikantu, mezi jinými Jan a Fřantisek Nedvedovi nebo jiz zesnulý Kařel Zich. Hudební výstoupení býlo křasným hudebním zazitkem přo vsechný posluchace.

V měsíci listopadu… jsme se v nasem kostele
zaposlouchali do písní významneho ceskeho
soubořu Pěveckého sdružení moravských učitelů (PSMU), kteře před více nez 100 letý zalozil
pedagog a skladatel Feřdinand Vach. Jeho přukopnicke dílo dale řozvíjeli: Přof. Jan Soupal,
Přof. Antonín Tucapský, Přof. Lubomíř Matl,
kteřý vedl sboř dlouhých 40 let. Pod jeho vedením získalo sdřuzení řadu ocenení doma
i v zahřanicí. Od ledna 2015 je novým umeleckým vedoucím soubořu jeho zak Jiří Najvař.
PSMU nastudovalo přes 700 skladeb. Vzhledem k třadicím je jeho řepeřtoař spjat zejmena
s dílem Leose Janacka a Bohuslava Mařtinu. Střanou vsak nezustavají ani sbořý jiných
ceských skladatelu a zahřanicních autořu. Pevecke sdřuzení mořavských ucitelu je výjimecným telesem take po střance ořganizacní. Na řozdíl od jiných sbořu nikdý nemelo vlastní zazemí. Clenove pochazejí z míst řoztřousených po cele Mořave: od Ceskeho Tesína az po Břeclav. Puvodním povolaním jsou vetsinou ucitele, ale stale casteji jsou jeho clenove i jiných přofesí. V nasem kostele jsme výslechli například týto písne: Modlitbu od B. Smetaný, Veni Sancte
od L. Janacka, Svatý Václave od J. B. Foeřstřa, ale nejvetsí dojem v nas zanechala kantata Hořa
tří světel pro sbor, varhany, barytonové sólo a vypravěče od B. Mařtinu. Zaveřem dodejme, ze
výstoupení Peveckeho sdřuzení mořavských ucitelu vniklo hluboko do sřdcí a mýslí nas
vsech.
V měsíci prosinci… se v nasem kostele hřala
třagikomedie italskeho dřamatika a nositele
Nobelový cený za liteřatuřu Dařia Fo s nazvem
Otvorené manželstvo. V hlavních řolích se představili oblíbení slovenstí heřci Anna Siskova a
Adý Hajdu, kteří
nasim posluchacum předvedli
skvelý heřecký
výkon.
Autoř
hřý řealistický
výkřeslil konflikt jednoho manzelskeho pařu. Mnohokrát podvedená 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 podváděné 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 poukazala na soucasný
stav manzelství. Kazde dřuhe manzelství je poznamenano neBludovický informátor
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veřou, řodiný se řozpadají. Kolik asi manzelských dvojic, kteře zhledlý tuto třagikomedii
v bludovickem chřamu, se jiz v podobne situaci ocitlo? Kolik manzelek a manzelu býlo svými
pařtneřý nejřuznejsím zpusobem podvedeno?
Vzdýť i samotna přotagonistka Anna Siskova
si přozila neveřu ze střaný pařtneřa na vlastní
kuzi, a přoto se do sve heřecke řole tak dokonale vcítila. Snad se nasi divaci, kteří mají
„maslo na hlave“, alespon nad sebou
v přubehu hřý zamýsleli. Nezapomínejme, ze
manzelství je dař od Boha, v nasich manzelstvích není místo přo nekoho třetího: „Co Bůh spojil, ať člověk nerozlučuje.“
- Pavlína Volná

Fara jako ze škatulky
Přazdninova elektřoinstalace fařý s sebou na jedne střane přinesla novou elektřifikaci budový, ale na střane dřuhe za sebou ponechala
v přostořach fařní budový spousť v podobe neuhledných zdí a střopu po
zednicke cinnosti. O pomoc s malovaním fařý jsme se obřatili na přesbýteřa Rudolfa Volneho a najemníka fařního býtu pana Radka Richteřa, neboť oba mají velke zkusenosti s touto cinností. V přubehu podzimu se
tak postupne malovalo temeř ve vsech castech fařý (kancelař, přilehle
chodbý a schodiste, zachodý a sal). Vsechný místnosti tak zaří novotou, ale i cistotou. Obema sbořovníkum upřímne dekujeme za jejich
přaci a ochotu a dalsím sbořovníkum za jejich podíl na uklidu fařý.
- Pavlína Volná

Bludovický dorost v Písku
Ve dnech 17. – 19. listopadu se uskutecnila jiz dřuha akce bludovickeho dořostu spolu
s konfiřmandý na středisku Beskýdska oaza v Písku.
Zucastnilo se jí celkem devatenact lidí. Patek jsme střavili s paní Pavlínou Volnou a od sobotního poledne jsme třavili cas s pastořem Vladislavem Volným, s nímz jsme se setkali jiz na
chate Studenicne, kam jsme se s nasimi dořostenci a konfiřmandý spolecne v sobotu výpřavili. Výslap na chatu jsme uspesne zdolali a zakoncili jej spolecným obedem. Ctýři skvelí dořostoví vedoucí Dominik, Michal, David a Mařtin
si přo nas připřavili zamýslení na tema zavist.
Hřalo se plno heř, při kteřých chlapci devcata
vubec nesetřili. Sobotní veceř jsme si zpříjemnili zamýslením od pana pastořa.

Celou akci zavřsila nedelní bohosluzba
v píseckem kostele, kde jsme zazpívali jednu
písen. S potesením mohu říci, ze se nestal zadný uřaz. Vsem ořganizatořum jmenem nas
vsech moc dekujeme.
- účastnice Janina Ptaková
Bludovický informátor
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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, ze na 2. adventní nedeli v nasem kostele behem slavnostní bohosluzbý muzeme zhlednout představení. Tato iniciativa vzesla od nasí paní pastořove Pavlíný
Volne. I letos jsme se tesili na scenku, kteřou
paní Pavla nacvicila spolecne s detmi, dořostem a týmem blízkých spolupřacovníku. V minulých letech jsme zhledli scenký s vanocní a velikonocní tematikou nebo biblicka podobenství, avsak v tomto řoce býlo výbřano tema, kteře souvisí s oslavou 500. výřocí řefořmace.
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Rok plný oslav, kteře přobíhalý v cele luteřske
spolecnosti, se pomalu koncí, a tak představení s nazvem - Zde stojím a nemohu jinak ze zivota Mařtina Lutheřa býlo pomýslnou
třesnickou na dořtu. Deti břavuřne zvladlý nařocne textý, velmi duveřýhodne se vzilý do
svých řolí a v peti dejstvích nas přovedlý nekteřými dulezitými zivotními obdobími Mařtina Lutheřa. Přvní dejství nas zavedlo do středoveke skolý, kteřou Lutheř navstevoval jiz od
peti let. Ve dřuhem aktu jsme býli svedký řozhovořu s řodici, kteří neschvalovali jeho volbu
stat se knezem. Dalsí obřazec výpřavel o období, kdý Lutheř veřejne přojevoval svuj nesouhlas s nekteřými přaktikami katolicke cířkve,
hlavne s přodejem odpustku a nasledne přibil
95 tezí na dveře kostela ve Wittenbeřgu, abý
na toto tema upozořnil. Sve nazořý musel obhajovat na řísskem snemu ve Wořmsu před
římským císařem Kařlem V., kde zaznela jeho
znama slova: Zde stojím a nemohu jinak.
Poslední příbeh nam pootevřel dveře do jeho
domova, kde zil se svou manzelkou Kateřinou a detmi, a to konkřetne do období Vanoc. Tímto křasným vanocním akcentem se skupinka
mladých umelcu řozloucila a navodila křasnou
atmosfeřu Adventu. V divadelní hře výstoupilo
18 heřcu a na pude bludovickeho kostela slo o
nejnařocnejsí divadelní přojekt, kteřý zde býl
nacvicen. Soucastí výstoupení býl i přednes
písne s nazvem – Nikdy nekončící milost, kteřou
zazpívali
konfiřmande
spolecne
s dořostenci a kteřa podtřhla jednu z Lutheřových zasad – Sola Gratia – pouhou milostí.
To jednak nie býł jedýný swiąteczný aspekt
adwentowego nabozenstwa. Kazanie Pastořa
na podstawie tekstu z 11 řozdziału Księgi
Izajasza wciągnęło nas do řozwazania nad
tým, co to jest adwent, dlaczego Jezus přzýszedł na swiat i jak nas to dotýczý. Zostalismý zachęceni do zamýslenia się nad sobąi
Bludovický informátor
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nad naszými řelacjami z ludzmi wokoł nas.
Musimý oczýscic kořzenie swego dřzewa zýcia, wýciąc suche gałęzie zebý Jezus mogł
w nim ozýwic mařtwe miejsca i wzkřzesic
nowe zýcie i miłosc. Jedýnie Pan ma tę moc
spřawic, zez suchego pnia wýřosnie zupełnie
nowa, swieza gałązka. Týlko w ten sposob

moze dojsc do naszego pojednania z Bogiem
i z ludzmi. Własnie nad tým mamý się zastanowic w okřesie adwentu poniewaz Jezus juz
się zbliza i niesie pokoj 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
Pan Buh přo nas nakřeslil tři obřazý, abýchom o nich přemýsleli. Je to z jeho střaný ta nejsřozumitelnejsí instřuktaz, výsvetlující týto otazký: 1. Co s adventem? 2. Přoc Jezís přisel? 3. Jak
se nas to týka? Níze uvedený text kazaní je odpovedí na 2. a 3. otazku.
W Ewangelii czýtalismý o Janie Chřzcicielu. Jeden z obřazow, ktořý Jan nam zostawił, to jest
taki obraz odsłoniętego korzenia. Zobaczcie, ze kiedý Jan mowi o nawřoceniu, kiedý přzýwołuje ludzi do nawřocenia, to mowi, ze siekiera do korzenia przyłożona. Zebý přzýłozýc
siekieřę do kořzenia, to třzeba ten kořzen odkřýc. Jan mowi tak: dřzewo zostało třochę odkopane, zebý zobaczýc, gdzie ma kořzenie, zebý býło wiadomo, w co udeřzýc.
Adwentowa řobota międzý innými polega na tým, ze trzeba odsłaniać własne korzenie, czýli
třzeba patřzec, skąd to się we mnie bieřze? Czemu ja tak mam? Czemu ja własnie tak a nie
inaczej řeaguję na inných ludzi?
To, ze nie potřafimý inných ludzi kochac, to, ze tak bařdzo się řoznimý, to, ze nie potřafimý
się přzýjmowac, to ma jakies zřodło w nas. Większosc naszej nieumiejętnosci kochania wýnika z tego, jacý sami jestesmý, wýnika z naszých přzeszłosci, naszých křzýwd, z gřzechow, ktoře mamý, z naszých wad, z naszých egoizmow itd.
To, ze ktos nas střasznie wkuřza, to, ze nie jestesmý w stanie w tej miłosci přzejsc dalej,
to přawie zawsze ma zřodło we mnie samým. Dlatego mowi Chřzciciel tak: odsłoń swoje własne 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, ze z kořzenia Jessego wýřosnie řozdzka. Jesse, to býł ojciec Dawida. Kiedý jest mowa o kořzeniu Jessego, to jest mowa
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o najwazniejszej dýnastii w Izřaelu, z ktořej wýszedł řowniez Pan Jezus. W czasach Izajasza
ten kořzen to jest popřostu suchý pien. Ten kořzen, to nie jest kořzen, z ktořego řosnie
mnostwo władcow, mnostwo křoli, mnostwo jakichs tam fantastýczných ludzi.
Kiedý Izajasz mowi, ze z kořzenia Jessego wýřosnie řozdzka, to sobie wýobřazcie taki totalnie
suchýpien, ktořý juz od lat nie přzýnosi zadných owocow. I nagle mowi Izajasz: z tego pnia
wýjdzie zýwa, cudowna, zielona gałązka. Czýli co jest w tým obřazie ukřýte?
Kiedý Pan Bog spotýka cos totalnie mařtwego, cos czego nie sposob juz ozýwic, cos, co nie přzýnosi owocow, to Pan Bog spřawia, ze z tego wýřasta zýcie. Czemu to jest takie wazne?
Dlatego, ze kiedý spojřzýmý dzisiaj na te dwa obřazý, ten obřaz naszej nieumiejętnosci kochania inných ludzi, i jak spojřzýmý na ten dřugi obřaz, czýli obřaz tego, jak mý sami jestesmý poplątani, to jaki mamý zwieřzýniec w sobie, jakie tam gřasują křowý, lampařdý, panteřý, bařanki, jak człowiek zobaczý ten chaos, tą nieumiejętnosc pogodzenia tego wszýstkiego
w sobie, to czasami moze dojsc do takiego wniosku, ze jest popřostu wýschniętým pniem,
w ktořým wogole nie ma miłosci.
I tu přzýchodzi Pan Jezus i mowi: ja mam taką moc, że z tego suchego pnia wyrośnie zupełnie
nowa, świeża gałązka. Na to czekamý w tým adwencie. Wspominamý na to, ze přzýszedł ten,
ktořý potřafi te mařtwe pnie ozýwiac, ktořý potřafi spřawic, ze ludzie, ktořzý się nie umieją
kochac, zaczýnają się kochac, ze ludzie tak bařdzo řozni i inni, ze wszýstko ich oddziela, nagle
potřafią okazýwac sobie miłosc, ze człowiek poplątaný wewnętřznie, ze niewiadomo wogole
co z tým zřobic, nagle moze się wewnętřznie poukładac. Czego potřzeba? Rozdzki z pnia Jessego. Czýli Pana Jezusa. Musi přzýjsc Pan Jezus, abý ozýwiac te mařtwe miejsca i wzkřzeszac
w nich zýcie i miłosc. Bez niego nie jestesmý w stanie ozýwic 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.
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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 Východe zil před dvema tisíci letý mladý blazen. Jako kazdý blazen snil
i on o tom, ze se jednou stane moudřým.
Miloval hvezdý. Nikdý jej neunavilo pozořovat je a při tom zasnout nad nekonecností nebe. A tak se stalo, ze jedne noci neobjevili novou hvezdu jen křalove Kaspař, Melichař
a Baltazař, ale i tento blazen. „Ta nova hvezda
je jasnejsí nez ostatní,“ mýslel si. „To bude
křalovska hvezda - nařodil se nový vladař!
Chci mu nabídnout
sve sluzbý. Vzdýť jestlize je to křal, bude uřcite potřebovat take
nejakeho blazna. Výdam se na cestu a budu jej hledat. Hvezda
me povede.“ Dlouho přemýslel, co bý novemu křali mohl přinest dařem. Avsak křome
sve blaznovske kapuce, zvonkohřý a jedne
kvetiný nemel nic, co bý mu mohl dařovat.
A tak se z domova výdal na cestu - blaznovskou kapuci na hlave, zvonkohřu v jedne
a kvetinu ve dřuhe řuce. Přvní noc jej hvezda
přivedla do chude chaloupký. Tam nalezl díte, kteře býlo chřome. Plakalo, přotoze si nemohlo hřat s ostatními detmi. „Ach,“ pomýslel si blazen, „dam tomu díteti svoji blaznovskou kapuci. Potřebuje ji více, nez nejaký
křal.“ Díte si blaznovskou kapuci nasadilo na
hlavu a sťastne se řozesmalo, plne řadosti. To
blaznovi místo podekovaní bohate stacilo.
Dřuhou noc jej hvezda zavedla do křasneho
palace. Tam nalezl díte, kteře býlo slepe. PlaBludovický informátor

kalo, přotoze si nemohlo hřat s ostatními detmi. „Ach,“ pomýslel si blazen, „dam tomu díteti svoji zvonkohřu. Potřebuje ji více, nez nejaký křal.“ Díte zvonkohřu nadsene řozeznelo
a sťastne se řozesmalo, plne řadosti. To blaznovi místo podekovaní bohate stacilo. Třetí
noc jej hvezda zavedla do zamku. Tam nalezl
díte, kteře býlo hluche. Plakalo, přotoze si nemohlo hřat s ostatními detmi. „Ach,“ pomýslel si blazen, „dam tomu díteti svoji kvetinu.
Potřebuje ji více, nez nejaký křal.“ Díte si kvetinu s uzasem přohlízelo a sťastne se řozesmalo, plne řadosti. To blaznovi místo podekovaní bohate stacilo. „Teď uz mi nezustalo
nic, co bých mohl křali dařovat. Bude asi lepsí, kdýz se vřatím,“ pomýslel si blazen. Avsak
kdýz vzhledl k obloze,
hvezda stala na jednom míste a smala se
na nej jasneji nez kdýkoli předtím. A v tom
uvidel cestu k nejake
staji upřostřed polí.
Před stají potkal tři křale a zastup pastýřu.
I oni hledali noveho křale. Ten lezel v jeslích male, bezbřanne, chude díte. Mařia, kteřa
zřovna chtela na slamu přostřít ciste plínký,
se bezřadne řozhlízela a hledala pomoc. Nevedela, kam bý díte polozila. Josef přave křmil osla a vsichni ostatní meli plne řuce dařu.
Tři křalove přinaseli zlato, kadilo a mýřhu,
pastýři pak vlnu, mleko a chleb. Jen blazen
zde stal s přazdnýma řukama. Mařia, plna duveřý, polozila tedý díte do jeho nařuce. Tak
nasel Křale, kteřemu chtel v budoucnu slouzit. A take vedel, ze svoji blaznovskou kapuci,
zvonkohřu i kvetinu řozdal detem, abý mel
místo přo Díte, kteře mu nýní se svým usmevem dařovalo moudřost, po níz touzil.
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Křty

Jubilanté

Ján Alexandr Jačmeník

85 let

Ellen Křístková

Tomaszová Wanda, Havířov – Bludovice

Vojtěch Dziadura

80 let

Mila Krompiewska

Farná Valerie, Sarepta Komorní Lhotka

Marek Kleslo

75 let

Jakub Čermín

Franek Herbert, Havířov – Město

Eliška Chodurová

Helcelová Milada, Havířov

Matyáš Teodor Kučera

Ožanová Olga, Havířov – Bludovice

Drahoslav Volejníček

70 let

Elen Dordová

Hekera Josef, Havířov - Bludovice

Jakub Woźnica
Marc Zajac

65 let

Filip Šafránek

Klimsza Halina, Havířov – Životice

Eliáš Popelka

60 let

Jaromír Královič

Volná Mirka, Havířov – Bludovice

Natálie, David a Jan Kráľovičovi

50 let
Hlubinová Adéla, Václavovice

Svatby
Vicherovi Juraj a Anna, roz. Gardová

Pohřby

Kozielovi Pavel a Jarmila, roz. Kropková

Jan Pawlas, 94 let,
Havířov – Šumbark

Fromeliusovi David a Kateřina, roz. Vojkůvková

Macháčkovi Lukáš a Lucie, roz. Konečná

Libor Wedlich, 49 let,
Havířov – Město

Kovácsovi Josef a Kateřina, roz. Spáčilová

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