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Rozhovor s vikářem Ondřejem Strokou
Ondřej Stroka je v současné době studentem 4. ročníku oboru evangelikální teologie na Univerzitě Mateja Bela
v Bánské Bystrici. Je ženatý a se svou ženou Kimberly žije v Třinci. Od září 2019 slouží jako vikář v našem sboru v Havířově
Bludovicích, kde se postupně zaučuje v pastorské činnosti.
1. Jaké rozhodnutí Vás vedlo k tomu stát farářem?
Pojí se to s tím, kdy jsem se poprve dostal do kontaktu s církví. Vyrustal jsem v kulturne kresťanske rodine, ktera se sice
kresťanskou nazyvala, ale spíse jen vedela, ze nejaky Buh existuje. V mych 12 letech jsem obdrzel dopis s pozvaním ke
konfirmacní vyuce. Od te doby jsem zacínal poznavat naseho Boha a pozdeji, kdyz jsem byl v 8. nebo 9. tríde, jsem pocítil
velkou touhu studovat teologii. Verím, ze onu touhu jsem
dostal od Pana, protoze se mnou zustala az do maturitního
rocníku, kdy jsem posílal prihlasky na vysokou
skolu. Na druhou stranu take verím, ze Buh kazdeho z nas
povolava k nejakemu ucelu a poskytuje nam k tomu nezbytne duchovní dary. Myslím si, ze me povolal za ucitele
a pastora. Snazím se byt dobrym spravcem daru, ktere jsem
obdrzel, a chci je pouzít k pozehnaní lidí kolem me i rust
Bozího kralovství.
2. Jak se v posledních čtyřech měsících změnil Váš
osobní i pracovní život v souvislosti s praxí
v bludovickém sboru?
Studium je v plnem proudu a mimo studium take vyucuji
anglictinu. Mimo praci a studium mi tedy mnoho casu
nezbyva. Davam si zalezet na tom, jak si rozplanovat svuj
cas. Samozrejme muj osobní duchovní rust a cas s rodinou
jsou prednejsí nez prace a studium. S Bozí pomocí vsak
zatím vsechno stíham.
Poslední tri mesíce v Bludovicích vsak byly obdobím, kdy jsem se mnohemu naucil, v ruznych oblastech vystoupil
ze sve komfortní zony, ale take potkal mnoho uzasnych lidí a nasel nove pratele. S bratrem pastorem se mi velmi dobre
spolupracuje a jsem vdecny za jeho vedení a prípravu na budoucí sluzbu. Myslím si, ze nam to spolu dobre funguje a jsem
predevsím vdecny za jeho otevrenost a skvelou komunikaci.
3. Jaké jsou Vaše vize v rámci bludovického sboru?
Bludovicky sbor je pro me porad novym prostredím. Mou vizí, ať uz me Pan povola kamkoliv, je: snazit se vytvorit spolecenství, ktere bude nasledovat Boha - ne slepe a bez otazek. Mam velkou radost, kdyz se lide ptají. Ja se take porad ptam,
protoze Buh a vsechny jeho vlastnosti a skutky jsou casto tezko pochopitelne. To vsak neznamena, ze se mame vsichni
chovat jako slepci a delat jen to, co nam nasi pastori kazí. Vztah s Bohem je dynamicky a zivy. Musíme se stale dotazovat.
V tom je jadro uprímnosti. Nechci vytvorit spolecenství, ktere bude mít strach se zeptat: „Existuje doopravdy Buh?
Muzeme verit Bibli? Proc Buh rekl ve svem Písmu to, co rekl? Není Buh sam proti sobe?“ I kdyz jsem kresťan a uveril
jsem Bozímu evangeliu, neznamena to, ze ma víra bude vzdy na vrcholu. Mezi kazdou horou (Sion) je udolí sere smrti.
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Jednou je nase víra silna a dokaze povzbudit cele davy, nekdy je slaba a potrebujeme, aby nas nasi bratri a sestry nesli
v narucí. Nechci vsak, aby v jakekoliv situaci prevladl ve spolecenství strach. Kez se nase církev SCEAV s kazdym jednotlivym sborem vyznacuje laskou! Laskou, jakou Kristus miloval a miluje kazdeho. Laskou, ktera je silnejsí nez smrt a saha az
za hrob. Takovou lasku si preji, abychom
meli vuci Panu, ale ve stejne míre i mezi
sebou navzajem.
4. V adventním kázání jste uvedl, že se
velmi těšíte na Vánoce a na atmosféru
s nimi spojenou. Jak budou probíhat
Vaše letošní Vánoce a kde je strávíte?
Letosní Vanoce stravíme opet v rodinnem
kruhu. Jsme s manzelkou Kim radi za to,
ze i tento rok k nam priletí její rodice
z Arizony. Bude to tedy takova multikulturní akce. Spolecne i s mymi rodici
a prarodici a dalsí rodinou budeme mít
tradicní ceskou stedrovecerní veceri,
ale pridame k tomu oblíbeny broskvovy
„kolac“ (z angl. „peach cobbler“) a dalsí americke speciality. Vanoce budeme slavit u meho bratra doma, a ten dodal,
ze ať bez „kolace“ vubec nechodíme. Tak moc si ho ma rodina oblíbila. Nekterí z nas pak pujdou na stedrovecerní
bohosluzbu a tím zakoncíme cely den.
5. Co byste popřál našim sborovníkům do jubilejního roku 2020?
Drazí bratři a milé sestry, přeji vám, aby vaše víra rostla v hojnosti, jakou měl náš Pán Ježíš Kristus. Každý z nás se
nachází v jiné životní situaci, tíží nás různé problémy, máme nejrůznější otázky o Bohu, pochybnosti, bolesti,
stres a úzkosti, ale za celý můj život jsem nepoznal nic krásnějšího, než je Boží přítomnost v lidském srdci.
Ať už se v životě potýkáte s čímkoliv, přeji vám, abyste svou oporu hledali u Pána, protože mu na vás nesmírně
záleží. Proč by jinak za nás posílal na smrt svého Syna? Přeji vám rok plný požehnání, naplnění a úspěchů ve všem,
do čeho se budete pouštět. Ať vám Pán ve své nekonečné lásce bohatě žehná a vede každý váš krok i v roce 2020.
- Děkuji za rozhovor, Pavlína Volná.

Četník z Bludovic
Kdyz se prochazím po nasich hrbitovech,
ríkam si, jake zivotní príbehy a osudy se skryvají
pod jednotlivymi nahrobky.
Casto jsem se take zastavil pred hrobem Jaroslava
Svobody na novem hrbitove, na jehoz pomníku je
tento napis: Jaroslav Svoboda, cetnicky strazmistr
a byvaly príslusník ruske legie, byl zavrazden
rukou zlocinnou pri konaní sluzby pro bezpecnost
obyvatelstva.
Říkal jsem si, kde a jak
se asi tato udalost
odehrala, a predpokladal jsem, ze se to
nikdy nedovím. Nedavno se vsak na nas telefonicky obratil jeden clovek s dotazem, zda se na
nasem hrbitove nachazí hrob cetníka Svobody, odpovedel jsem mu, ze ano, a zaslal jsem mu
fotografii hrobu. Na oplatku mi zaslal historicke dokumenty, protokoly a novinove clanky
o príbehu strazmistra Jaroslava Svobody.
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Jaroslav Svoboda pochazel z Dolních Bludovic, za první svetove valky bojoval jako legionar v Řusku. Po valce vstoupil
do rad nove se formujícího cetnictva. Slouzil v Moravske Ostrave, od ledna 1933 byl prevelen na cetnickou stanici
do Velehradu, kam se prestehoval i se svou manzelkou. Tam uz delsí dobu cetníci patrali po vojenskem zbehovi Frantisku
Ondrasovi, ktery se skryval v okolních lesích a vykradal ruzne domy. 6. brezna 1933 upozornil místní hajny cetnictvo,
ze v jedne drevene boude v lese se pravdepodobne nekdo skryva. Na místo vyrazil druhy den brzy rano vrchní strazmistr
Sitek a strazmistr Svoboda. Ondras vsak na ne cekal a oba zakerne zastrelil.
10. brezna 1933 se konal na Velehrade pohreb obou cetníku za velke ucasti cetnictva i verejnosti v poctu asi 3000 osob.
Po obradu byly ostatky J. Svobody prevezeny do Bludovic, kde se na hrbitove konal rovnez obrad se vsemi poctami
za ucasti asi 1 000 osob. J. Svoboda zemrel ve veku 39 let, jeho zena Aloisie zemrela v roce 1990.
Jsem rad, ze jsem se mohl seznamit s tímto zivotním príbehem. Nyní se rad s vami o nej delím.
- kurátor Rudolf Volný

Pobyt na chatě Oáza
Jsem zakem 8.A trídy Zakladní skoly
Gorkeho a v letosním skolním roce
2019/2020 navstevuji konfirmacní vyuku,
kterou vede pastor Vladislav Volny.
Po dvou mesících dochazky nas zkusenejsí
dorostenci pozvali na trídenní pobyt do
Písku u Jablunkova na chatu Oaza. Kdyz
jsme
se
po
príjezdu
ubytovali,
dostavili jsme se do klubovny k vecernímu
programu. Tam jsme se spolecne seznamili,
soutezili jsme, zhledli prezentaci starsích
dorostencu, kterí navstívili Barcelonu.
S panem pastorem jsme se zamysleli nad
biblickym versem: „Miluj Hospodina sveho celym srdcem, dusí a myslí.“ Dalsí den jsme se vydali na dlouhou turu na chatu
k manzelum Bednarovym. Pocasí bylo prívetive a nase odmena v podobe gulase skvela. Cesta zpatky rychle ubehla,
protoze jsme si spolecne povídali. Musím doplnit, ze na vyslapu nas doprovazel pan vikar Ondrej Stroka se svou manzelkou Kim. Ten mel vecer poutave zamyslení o tom, ze kazdy z nas obdrzel od Boha dar, ktery muzeme vyuzít k priblízení
se a poznaní toho, kym Pan je. Soucastí vecerního programu byl zpev a tancení podle herní konzole. Poslední den patril
balení a loucení s novymi kamarady. Dorostovy pobyt na horach me velmi zaujal, protoze jsem se tam cítil dobre.
- konfirmand Matěj Cyž

„Zasadzeni w domu Pańskim wyrastają w dziedzińcach
Boga naszego. Jeszcze w starości przynoszą owoc,
są w pełni sił i świeżości.” (Psalm 92,14-15)

Szanownym Jubilatom
Danieli Stasiowej i Karolu Chodurowi
z okazji 90 urodzin życzymy obfitego
Błogosławieństwa Bożego i zdrowia na dalsze lata.
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Laudate na vavřínech neusíná
Pevecky sbor Laudate si v zarí pripomnel 20. vyrocí sve
pevecke existence pod vedením Pavlíny Volne. Clenky souboru rozhodne nezahalejí, a proto v nasledujících mesících poctive zkousely a ucily se nove písne. V podzimním období svym
zpevem obohatily svatecní bohosluzby v Senove, kde se konala pamatka zalození tamejsí kaple. Tato bohosluzba byla vyjimecna i tím, ze v jejím ramci pronesl kazaní vikar Ondrej Stroka. Sbor dale vystupoval na biblicke hodine v Domove senioru
Luna v Havírove Sumbarku. Clenky Laudate se tak mohly
setkat s nekterymi byvalymi sborovníky z naseho farního
sboru, kterí se ze zdravotních duvodu jiz nemohou ucastnit
nedelních bohosluzeb v Bludovicích. Biblicke hodiny jsou tedy
pro ne místem setkavaní s Bohem a lidmi stejneho smyslení. Sbor Laudate v nasem kostele vystoupí na bohosluzbe
ve 2. svatek vanocní, na kterou srdecne zveme.

- Pavlína Volná

Podobenství o třech židlích
Zkuste si predstavit tři židle, ktere stojí v rade vedle
sebe. A nyní se ve sve fantazii posaďme na zidli uprostred.
Ta predstavuje místo, na kterém obvykle v kostele sedíte.
Nalevo od teto zidle je místo pro toho, kdo v kostele
sedával ještě dříve, než jsme přišli vy. A ten nekdo vas do
kostela pravdepodobne pozval. Nabídl vam místo po sve
pravici se slovy: „Toto místo držím pro tebe. Moc bych si přál,
aby nezůstalo prázdné. Pojď, sedni si vedle mne.“
Zkusme si vzpomenout, kdo to byl? Mozna nasi rodice, kterí nas prinesli ke krtu v dobe, kdy nam bylo jen nekolik mesícu.
Mozna nas do kostela pozval nekdo az v dospelosti. Jiste je, ze nikdo z nas se v kostele neobjevil jen tak. Vzdy zde byl
nekdo, kdo nam o Bohu rekl a privedl nas sem. Zadna generace se neocitla v kostele, aniz by neprijala pozvaní od te
predchozí. Mohli bychom si predstavit caru, ktera vede od nasí zidle pres vsechna staletí zpet az k Jezísi a jeho
12 apostolum, jez na zacatku take zvali sve pratele k Bohu.
Svou pozornost nyní prenesme na židli vpravo. Nad ní by mohlo byt umísteno motto ze Zalmu 78: Co jsme slýchali
a o čem víme, to, co nám otcové vyprávěli, nebudeme tajit jejich synům. Budeme vyprávět budoucímu pokolení
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o Hospodinových chvályhodných činech, o mocných skutcích a divech, jež konal. Jinymi slovy: zidle na prave strane je
urcena tem, kterí o Bohu jeste neslyseli. Muze se jednat o nase deti, vnoucata, ale take vrstevníky, pratele a zname.
Jsou to lide, ktere bychom si prali mít v rodine víry.
Na tri zidle bychom mohli pohlízet take jako na tři časová období. Zidle uprostred predstavuje přítomnost, zidle nalevo
minulost, zidle napravo budoucnost. Existují církve, ktere si – obrazne receno – vystací se dvema zidlemi. Jejich cinnost
je zamerena na to, co se deje teď a co bude zítra. V jejich hledacku není prostor pro minulost. Na opacnem polu bychom
nasli církve, ktere se zase natolik zabydlely v minulosti, ze jim zcela unika soucasnost, o budoucnosti ani nemluve.
V nasem sboru se snazíme pracovat s modelem trí zidlí.
Uvedomujeme si, ze je za nami minulost s velmi silnymi
a nosnymi prvky, ktere nechceme ztratit, protoze jsme
presvedceni, ze zapasy, ktere vybojovala prvotní církev
a ktere znovu objevili nasi reformacní otcove, promlouvají
do nasí prítomnosti, ale taktez vytycují smer nasí budoucí
existence.
Nabízí se otazka, jak muzeme v dnesní dobe sírit odkaz
Jezísovy lasky? Na co nesmíme zapomenout, aby byla nase
víra premysliva i atraktivní zaroven, abychom se vuci okolí
pouze negativne nevymezovali, ale zajímali se o to,
co se deje ve spolecnosti i zivotech lidí, kterí v ní zijí spolu
s nami? Predevsím bychom si meli uvedomit, ze jsme
od Boha obdrzeli nesmírne pozehnaní, díky nemuz jsme dnes tam, kde jsme. Kdyz pohledneme na sve místo v kostele,
mela by se nas zmocnit odpovednost za to, abychom sverene dedictví predavali dal. Jinymi slovy: pro prístí generaci
bychom meli udelat tolik, kolik udelaly predchozí generace pro nas. Jak na to?
Nabízím několik tipů:
Zvěte. Zkusme si znovu uvedomit, ze jsme v kostele díky nekomu, kdo nam kdysi rekl: Rád bych tě pozval k nám do
kostela. Chtěl bych ti říct něco více o své víře. V kostele je vedle mě volné místo. Držím to místo pro tebe. Jestlize nevíte,
jakeho cloveka by si Buh pral mít v kostele vedle vas, podívejte se na fotky do sveho mobilu. Jiste se tam nachazí tvar
alespon jednoho cloveka, na kterem vam zalezí. Nikdo není tak sobestacny a dokonaly, aby si v zivote vystacil bez Boha.
Tato nastínena misijní strategie je prospesna i pro samotny sbor. Kdyz si totiz prejete nekoho pozvat, chcete, aby se mu
v nasem sboru líbilo. Uvedomujete si, ze v sazce je cely jeho dalsí zivot s Bohem, nebo bez Boha, a proto si velmi prejete,
aby „to“ klaplo. V nejlepsím prípade se zacnete modlit: Pane Bože, dej, ať se dnes vydaří kázání, ať zní hezké písně,
ať jsou lidé v kostele milí a usměvaví, ať se nic nepokazí. Není pochyb o tom, ze Pan Buh takovou modlitbu vyslysí.
Zapojujte. Lide mohou prijít do kostela proto, ze se jim líbí varhanní hudba nebo kazaní, ovsem vratí se do nej
a najdou si v nem sve místo jen díky vztahum. Jde o to, abychom zustali s tím, koho pozveme ve spojení, stali se jeho
prítelem. Izolace - duchovní, nebo telesna - zabíjí.
Buďte štědří. Jestli si prejes, aby se tva víra ve sboru rozvíjela, a prejes si, aby
vsech oblastech prospívalo, je potreba tve financní podpory. Potrebujeme financní
praci s detmi, dorostenci, manzelskymi pary, lidmi stredního veku i seniory. Ani jedna generacní skupina nam není lhostejna, chceme pro ní udelat maximum, ale bez tve
financní podpory to nedokazeme.

toto místo ve
podporu pro

Pomáhejte. Objevte, v cem jste byli obdarovani a z vdecnosti za tento objev
chtejte prilozit ruku k dílu. Nabídnete svou pomoc nekomu z vedení sboru. Vase ruce, nohy,
usi, usta a oci mají velky potencial. Lze jej vyuzít k pomoci.
Zaverem se opet podívejme na zmínene tri zidle. Církev roste tehdy, kdyz se lide více soustredí na zidli, ktera reprezentuje budoucnost, nez na zidli, ktera reprezentuje prítomnost. Kez vas zrak padne na zidli po vasí pravici a vynorí se otazka:
Bude někdo sedět na této židli? Pomohu někomu z mých blízkých najít cestu k Bohu? Přispěji k tomu, aby se náš sbor stal
místem, kde lze zakusit obnovující moc Ježíšovy lásky? Kazdy z nas ma vedle sebe pravou i levou zidli. A není to nahoda.
- pastor Vladislav Volný
Bludovický informátor
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Druhá adventní neděle ve znamení cesty k Bohu a přátelství
Je Advent. Nalistovala jsem si toto heslo ve Slovníku biblické kultury, kde jsem se docetla, ze Advent je zacatek liturgickeho roku, období ctyrnedelního ocekavaní narození Vykupitele. Vyvrcholením je Stedry den.
Z pohledu dnesního cloveka jde o období spojene s velkym
uklidem, pecením cukroví, honbou po nakupech a shanením
darku a take uklidnovaním detí, ze „Ježíšek“ pripraví
rozzareny stromecek, a budou-li hodne, nezapomene
na ne s darky. Kdyz vsak doma zapalíme svícku na adventním venci, není mozne ubranit se vzpomínkam na ty,
kterí tu s nami v predchozích letech byli a uz nejsou,
nebo ze ve svete je hodne bídy a utrpení. S takovymi
myslenkami je dobre jít mezi lidi. Vyuzila jsem tedy
pozvaní tech, kterych si velmi vazím: shodou okolností
mych byvalych studentu, a to pastora SCEAV
Vladislava Volneho a jeho manzelky Pavlíny.

Druhou adventní nedeli jsem prozila na bohosluzbe, ktera byla venovana detem. A ty rozhodne nebyly pasivní. Promenily
se v herce a predvedly scenky, ktere se naucily pod vedením Pavlíny Volne. Mala devcatka roztocila zlute kostymy
a vsugerovaly nam podobu hvezdicek, ktere vyzvídají na hvezde komete, co se stalo, ze se v Betleme objevila zrovna
v tuto dobu. Bylo to kouzelne.
Pote
prisli
na
scenku
mladí muži,
uvedení
jako musketyri. Autorka se nechala inspirovat slavnym
romanem Alexandra Dumase starsího „Tri musketyri“.

Slechtic ze stareho rodu byl nadsen rozhodnutím sveho
jedineho osmnactileteho syna D´Artagnana, ktery se chce
stat musketyrem. Vybavil jej do Paríze, mesta musketyru,
tremi dary: rodinnym mecem, musketyrskym kloboukem
a drahocennou Biblí. Mnohem cennejsí vsak byly rady tohoto prísneho, zasadoveho, hrdeho a milujícího otce, ktery kladl
synovi na srdce, aby dodrzoval Bozí prikazaní, nezapomnel na víru svych predku a dustojnost slechtickeho jmena,
Bludovický informátor
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byl odvazny a branil svou cest. Podobne rady otcu
se objevují jiz v dílech slavnych Cechu: Tomase Stítneho,
Jana Husa a Jana Amose Komenskeho.

Sledovali
jsme
spech
a
ukvapene
chovaní D´Artagnana, jez malem vedlo k soubojum
mívajícím katastrofalní nasledky. Vcasne uvedomení si
otcovych rad situaci otocilo a dalo vzniknout pevnemu
pratelství trí musketyru a ctvrteho novacka D´Artagnana,
a to pod prísahou: Jeden za všechny, všichni za jednoho.
Potlesk byl dlouhy a uprímny, zamer byl vsemi pochopen
a ocenen. Herci byli excelentní a totez platí o jejich
príkladne cestine. Díky za krasnou druhou adventní nedeli.
- Mgr. Milada Kučerová

Adventní večírek s Hynkem Čermákem
V sobotu 7. prosince jsem mela plne ruce prace s pecením
cukroví, kdyz tu me dcera prekvapila vstupenkou na adventní
vecírek v bludovickem kostele. Priznam se, ze se mi vubec nechtelo,
ale nechala jsem se premluvit. Adventním vecerem nas provazel
pastor Vladislav
Volny,
ktery
vedl rozhovor
s
popularním
hercem
z
Dejvickeho
divadla Hynkem
Cermakem
a jeho manzelkou
Veronikou
Markovou
Cermakovou,
take
hereckou.
Vyslechli jsme rovnez nadherne hudební vystoupení skupiny
Kompaktní risk. To vse bylo balzamem pro mou dusi.
Zamyslení hercu, pevecka a klavírní vystoupení navodila tu spravnou
predvanocní naladu. Moc dekuji vsem organizatorum, kterí tuto akci
pripravili v nadhernem prostredí evangelickeho kostela
v Bludovicích.
- Mgr. Šárka Přibylová
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Křty

Jubilanté

Pohřby

Petr Vlachynský,
Petr a Kateřina Vlachynští

90 let

Waleria Farna, r. Tabara,
81 let, Komorní Lhotka

Chodura Krel, Životice
Stasiowa Daniela, Důlňák

Max Biegun,
David a Lucie Biegunovi

80 let

Daniel Liška,
Leoš Liška a Beata Bulawová
Magdaléna Motyková,
Jan a Barbora Motykovi
Valéria Valicová,
Patrik Valic a Dominika Uhrová
Alexej, Alexandr a Artur Kovalovi,
Petr a Petra Kovalovi

Słonkowa Małgorzata, Bludovice
Moravcová Olga, Bludovice
Kosiec Karel, Datyně
Kubiczková Helena, Bludovice

75 let

Edvard Balon,
89 let, Havířov
Adolf Buchwałdek,
91 let, Šumbark
Ing. Karol Jaworek,
88 let, Bludovice

Szafarczyková Anna, Bludovice
Czyžová Lidie, Životice

70 let

Tereza Zahumenská
(dospělá)

Bláha Jaroslav, Podlesí
Pyszkowa Waleria, Bludovice
Lasoň Milan, Datyně
Podskalská Alina, Bludovice

Svatby

Kubinčiaková Eva, Bludovice
Kołorz Emil, Datyně
Ing. Fryda Tadeusz, Bludovice
Pelcová Irena, Podlesí

65 let

Riesovi, Jiří a Tereza,
roz. Čížová

60 let

Hůlovi, Martin a Markéta,
roz. Sekáčová

Straková Ruth, Bludovice
Ing. Mlynarič Pavol, Bludovice

Gabčovi, Ladislav a Jitka,
roz. Michalíčková

55 let
Peterek Pavel, Bludovice

Kasmanovi, Ondřej a Denisa,
roz. Gálisová

50 let
Danelová Irena, Bludovice
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