
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 tí m, kdy jsem se poprve  dostal do kontaktu s cí rkví . Vyru stal jsem v kulturne  kr esťanske  rodine , ktera  se sice 

kr esťanskou nazy vala, ale spí s e jen ve de la, z e ne jaky  Bu h existuje. V my ch 12 letech jsem obdrz el dopis s pozva ní m ke 

konfirmac ní  vy uce. Od te  doby jsem zac í nal pozna vat nas eho Boha a pozde ji, kdyz  jsem byl v 8. nebo 9. tr í de , jsem pocí til 

velkou touhu studovat teologii. Ve r í m, z e onu touhu jsem 

dostal od Pa na, protoz e se mnou zu stala az  do maturitní ho 

roc ní ku, kdy jsem posí lal pr ihla s ky na vysokou  

s kolu. Na druhou stranu take  ve r í m, z e Bu h kaz de ho z na s 

povola va  k ne jake mu u c elu a poskytuje na m k tomu nezbyt-

ne  duchovní  dary. Myslí m si, z e me  povolal za uc itele  

a pastora. Snaz í m se by t dobry m spra vcem daru , ktere  jsem 

obdrz el, a chci je pouz í t k poz ehna ní  lidí  kolem me  i ru st  

Boz í ho kra lovství . 

2. Jak se v posledních čtyřech měsících změnil Váš  

osobní i pracovní život v souvislosti s praxí 

v bludovickém sboru? 

Studium je v plne m proudu a mimo studium take  vyuc uji 

anglic tinu. Mimo pra ci a studium mi tedy mnoho c asu  

nezby va . Da va m si za lez et na tom, jak si rozpla novat svu j 

c as. Samozr ejme  mu j osobní  duchovní  ru st a c as s rodinou 

jsou pr edne js í  nez  pra ce a studium. S Boz í  pomocí  vs ak  

zatí m vs echno stí ha m. 

Poslední  tr i me sí ce v Bludovicí ch vs ak byly období m, kdy jsem se mnohe mu nauc il, v ru zny ch oblastech vystoupil  

ze sve  komfortní  zo ny, ale take  potkal mnoho u z asny ch lidí  a nas el nove  pr a tele. S  bratrem pastorem se mi velmi dobr e 

spolupracuje a jsem vde c ny  za jeho vedení  a pr í pravu na budoucí  sluz bu. Myslí m si, z e na m to spolu dobr e funguje a jsem 

pr edevs í m vde c ny  za jeho otevr enost a skve lou komunikaci.  

3. Jaké jsou Vaše vize v rámci bludovického sboru?  

Bludovicky  sbor je pro me  por a d novy m prostr edí m. Mou vizí , ať uz  me  Pa n povola  kamkoliv, je: snaz it se vytvor it spole-

c enství , ktere  bude na sledovat Boha - ne slepe  a bez ota zek. Ma m velkou radost, kdyz  se lide  ptají . Ja  se take  por a d pta m, 

protoz e Bu h a vs echny jeho vlastnosti a skutky jsou c asto te z ko pochopitelne . To vs ak neznamena , z e se ma me vs ichni 

chovat jako slepci a de lat jen to, co na m nas i pastor i ka z í . Vztah s  Bohem je dynamicky  a z ivy . Musí me se sta le dotazovat. 

V tom je ja dro upr í mnosti. Nechci vytvor it spolec enství , ktere  bude mí t strach se zeptat: „Existuje doopravdy Bu h?  

Mu z eme ve r it Bibli? Proc  Bu h r ekl ve sve m Pí smu to, co r ekl? Není  Bu h sa m proti sobe ?“ I kdyz  jsem kr esťan a uve r il 

jsem Boz í mu evangeliu, neznamena  to, z e ma  ví ra bude vz dy na vrcholu. Mezi kaz dou horou (Sion) je u dolí  s ere  smrti. 
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Jednou je nas e ví ra silna  a doka z e povzbudit cele  davy, ne kdy je slaba  a potr ebujeme, aby na s nas i bratr i a sestry nesli 

v na ruc í . Nechci vs ak, aby v jake koliv situaci pr evla dl ve spolec enství  strach. Ke z  se nas e cí rkev SCEAV s kaz dy m jednotli-

vy m sborem vyznac uje la skou! La skou, jakou Kristus miloval a miluje kaz de ho. La skou, ktera  je silne js í  nez  smrt a saha  az  

za hrob. Takovou la sku si pr eji, abychom 

me li vu c i Pa nu, ale ve stejne  mí r e i mezi 

sebou navza jem. 

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?  

Letos ní  Va noce stra ví me ope t v rodinne m 

kruhu. Jsme s manz elkou Kim ra di za to, 

z e i tento rok k na m pr iletí  její  rodic e 

z Arizony. Bude to tedy takova  multikul-

turní  akce. Spolec ne  i s my mi rodic i  

a prarodic i a dals í  rodinou budeme mí t 

tradic ní  c eskou s te drovec erní  vec er i,  

ale pr ida me k tomu oblí beny  broskvovy  

„kola c “ (z angl. „peach cobbler“) a dals í  americke  speciality. Va noce budeme slavit u me ho bratra doma, a ten dodal,  

z e ať bez „kola c e“ vu bec nechodí me. Tak moc si ho ma  rodina oblí bila. Ne kter í  z na s pak pu jdou na s te drovec erní   

bohosluz bu a tí m zakonc í me 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 procha zí m po nas ich hr bitovech, 

r í ka m si, jake  z ivotní  pr í be hy a osudy se skry vají  

pod jednotlivy mi na hrobky. 

C asto jsem se take  zastavil pr ed hrobem Jaroslava 

Svobody na nove m hr bitove , na jehoz  pomní ku je 

tento na pis: Jaroslav Svoboda, c etnicky  stra z mistr  

a by valy  pr í slus ní k ruske  legie, byl zavraz de n  

rukou zloc innou pr i kona ní  sluz by pro bezpec nost  

obyvatelstva.  

Ř í kal jsem si, kde a jak 

se asi tato uda lost 

odehra la, a pr edpokla -

dal jsem, z e se to  

nikdy nedoví m. Neda vno se vs ak na na s telefonicky obra til jeden c love k s dotazem, zda se na  

nas em hr bitove  nacha zí  hrob c etní ka Svobody, odpove de l jsem mu, z e ano, a zaslal jsem mu 

fotografii hrobu. Na opla tku mi zaslal historicke  dokumenty, protokoly a novinove  c la nky  

o pr í be hu stra z mistra Jaroslava Svobody. 
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Jaroslav Svoboda pocha zel z Dolní ch Bludovic, za první  sve tove  va lky bojoval jako legiona r  v Řusku. Po va lce vstoupil  

do r ad nove  se formují cí ho c etnictva. Slouz il v Moravske  Ostrave , od ledna 1933 byl pr evelen na c etnickou stanici  

do Velehradu, kam se pr este hoval i se svou manz elkou. Tam uz  dels í  dobu c etní ci pa trali po vojenske m zbe hovi Frantis ku 

Ondras ovi, ktery  se skry val v okolní ch lesí ch a vykra dal ru zne  domy. 6. br ezna 1933 upozornil mí stní  hajny  c etnictvo,  

z e v jedne  dr eve ne  boude  v lese se pravde podobne  ne kdo skry va . Na mí sto vyrazil druhy  den brzy ra no vrchní  stra z mistr 

Sitek a stra z mistr Svoboda. Ondras  vs ak na ne  c ekal a oba za ker ne  zastr elil. 

10. br ezna 1933 se konal na Velehrade  pohr eb obou c etní ku  za velke  u c asti c etnictva i ver ejnosti v  poc tu asi 3000 osob. 

Po obr adu byly ostatky J. Svobody pr evezeny do Bludovic, kde se na hr bitove  konal rovne z  obr ad se vs emi poctami  

za u c asti asi 1 000 osob. J. Svoboda zemr el ve ve ku 39 let, jeho z ena Aloisie zemr ela v roce 1990. 

Jsem ra d, z e jsem se mohl sezna mit s tí mto z ivotní m pr í be hem. Nyní  se ra d s va mi o ne j de lí m.  

- kurátor Rudolf Volný 

 

Pobyt na chatě Oáza 

 Jsem z a kem 8.A tr í dy Za kladní  s koly 

Gorke ho a v letos ní m s kolní m roce 

2019/2020 navs te vuji konfirmac ní  vy uku, 

kterou vede pastor Vladislav Volny .  

Po dvou me sí cí ch docha zky na s zkus ene js í  

dorostenci pozvali na tr í denní  pobyt do 

Pí sku u Jablunkova na chatu Oa za. Kdyz  

jsme se po pr í jezdu ubytovali,  

dostavili jsme se do klubovny k vec erní mu 

programu. Tam jsme se spolec ne  sezna mili, 

soute z ili jsme, zhle dli prezentaci stars í ch 

dorostencu , kter í  navs tí vili Barcelonu. 

S panem pastorem jsme se zamy s leli nad 

biblicky m vers em: „Miluj Hospodina sve ho cely m srdcem, dus í  a myslí .“ Dals í  den jsme se vydali na dlouhou tu ru na chatu 

k manz elu m Bedna r ovy m. Poc así  bylo pr í ve tive  a nas e odme na v podobe  gula s e skve la . Cesta zpa tky rychle ube hla,  

protoz e jsme si spolec ne  poví dali. Musí m doplnit, z e na vy s lapu na s doprova zel pan vika r  Ondr ej Stroka se svou manz el-

kou Kim. Ten me l vec er poutave  zamys lení  o tom, z e kaz dy  z na s obdrz el od Boha dar, ktery  mu z eme vyuz í t k pr iblí z ení  

se a pozna ní  toho, ky m Pa n je. Souc a stí  vec erní ho programu byl zpe v a tanc ení  podle herní  konzole. Poslední  den patr il 

balení  a louc ení  s novy mi kamara dy. Dorostovy  pobyt na hora ch me  velmi zaujal, protoz e jsem se tam cí til dobr e. 

- konfirmand Matěj Cyž 
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„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. 



Laudate na vavřínech neusíná 

 Pe vecky  sbor Laudate si v za r í  pr ipomne l 20. vy roc í  sve  

pe vecke  existence pod vedení m Pavlí ny Volne . C lenky soubo-

ru rozhodne  nezaha lejí , a proto v na sledují cí ch me sí cí ch pocti-

ve  zkous ely a uc ily se nove  pí sne . V podzimní m období  svy m  

zpe vem obohatily sva tec ní  bohosluz by v S enove , kde se kona-

la pama tka zaloz ení  tame js í  kaple. Tato bohosluz ba byla vy ji-

mec na  i tí m, z e v její m ra mci pronesl ka za ní  vika r  Ondr ej Stro-

ka. Sbor da le vystupoval na biblicke  hodine  v Domove  senioru  

Luna v Haví r ove  S umbarku. C lenky Laudate se tak mohly  

setkat s ne ktery mi by valy mi sborovní ky z nas eho farní ho  

sboru, kter í  se ze zdravotní ch du vodu jiz  nemohou u c astnit 

nede lní ch bohosluz eb v Bludovicí ch. Biblicke  hodiny jsou tedy 

pro ne  mí stem setka va ní  s Bohem a lidmi stejne ho smy s lení . Sbor Laudate v nas em kostele vystoupí  na bohosluz be   

ve 2. sva tek va noc ní , na kterou srdec ne  zveme.  

- Pavlína Volná 

 

Podobenství o třech židlích 

 Zkuste si pr edstavit tři židle, ktere  stojí  v r ade  vedle 

sebe. A nyní  se ve sve  fantazii posaďme na z idli uprostr ed.  

Ta pr edstavuje místo, na kterém obvykle v kostele sedíte. 

Nalevo od te to z idle je místo pro toho, kdo v kostele  

sedával ještě dříve, než jsme přišli vy. A ten ne kdo va s do 

kostela pravde podobne  pozval. Nabí dl va m mí sto 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? Moz na  nas i rodic e, kter í  na s pr inesli ke kr tu v  dobe , kdy na m bylo jen ne kolik me sí cu . 

Moz na  na s do kostela pozval ne kdo az  v dospe losti. Jiste  je, z e nikdo z na s se v kostele neobjevil jen tak. Vz dy zde byl  

ne kdo, kdo na m o Bohu r ekl a pr ivedl na s sem. Z a dna  generace se neocitla v  kostele, aniz  by nepr ijala pozva ní  od te   

pr edchozí . Mohli bychom si pr edstavit c a ru, ktera  vede od nas í  z idle pr es vs echna staletí  zpe t az  k Jez í s i a jeho  

12 apos tolu m, jez  na zac a tku take  zvali sve  pr a tele k Bohu.  

Svou pozornost nyní  pr enesme na židli vpravo. Nad ní  by mohlo by t umí ste no motto ze Z almu 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. Jiny mi slovy: z idle na prave  strane  je  

urc ena te m, kter í  o Bohu jes te  neslys eli. Mu z e se jednat o nas e de ti, vnouc ata, ale take  vrstevní ky, pr a tele a zna me .  

Jsou to lide , ktere  bychom si pr a li mí t v rodine  ví ry.  

Na tr i z idle bychom mohli pohlí z et take  jako na tři časová období. Z idle uprostr ed pr edstavuje přítomnost, z idle nalevo 

minulost, z idle napravo budoucnost. Existují  cí rkve, ktere  si – obrazne  r ec eno – vystac í  se dve ma z idlemi. Jejich c innost 

je zame r ena na to, co se de je teď a co bude zí tra. V jejich hleda c ku není  prostor pro minulost. Na opac ne m po lu bychom 

nas li cí rkve, ktere  se zase natolik zabydlely v minulosti, z e jim zcela unika  souc asnost, o budoucnosti ani nemluve .  

V nas em sboru se snaz í me pracovat s modelem tr í  z idlí . 

Uve domujeme si, z e je za na mi minulost s velmi silny mi  

a nosny mi prvky, ktere  nechceme ztratit, protoz e jsme  

pr esve dc eni, z e za pasy, ktere  vybojovala prvotní  cí rkev  

a ktere  znovu objevili nas i reformac ní  otcove , promlouvají  

do nas í  pr í tomnosti, ale takte z  vytyc ují  sme r nas í  budoucí  

existence.  

Nabí zí  se ota zka, jak mu z eme v dnes ní  dobe  s í r it odkaz  

Jez í s ovy la sky? Na co nesmí me zapomenout, aby byla nas e 

ví ra pr emy s liva  i atraktivní  za roven , abychom se vu c i okolí  

pouze negativne  nevymezovali, ale zají mali se o to,  

co se de je ve spolec nosti i z ivotech lidí , kter í  v ní  z ijí  spolu 

s na mi? Pr edevs í m bychom si me li uve domit, z e jsme  

od Boha obdrz eli nesmí rne  poz ehna ní , dí ky ne muz  jsme dnes tam, kde jsme. Kdyz  pohle dneme na sve  mí sto v  kostele, 

me la by se na s zmocnit odpove dnost za to, abychom sve r ene  de dictví  pr eda vali da l. Jiny mi slovy: pro pr í s tí  generaci  

bychom me li ude lat tolik, kolik ude laly pr edchozí  generace pro na s. Jak na to?  

Nabízím několik tipů:  

 Zvěte. Zkusme si znovu uve domit, z e jsme v kostele dí ky ne komu, kdo na m kdysi r ekl: 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. Jestliz e neví te,  

jake ho c love ka by si Bu h pr a l mí t v kostele vedle va s, podí vejte se na fotky do sve ho mobilu. Jiste  se tam nacha zí  tva r   

alespon  jednoho c love ka, na ktere m va m za lez í . Nikdo není  tak sobe stac ny  a dokonaly , aby si v  z ivote  vystac il bez Boha. 

Tato nastí ne na  misijní  strategie je prospe s na  i pro samotny  sbor. Kdyz  si totiz  pr ejete ne koho pozvat, chcete, aby se mu 

v nas em sboru lí bilo. Uve domujete si, z e v sa zce je cely  jeho dals í  z ivot s Bohem, nebo bez Boha, a proto si velmi pr ejete, 

aby „to“ klaplo. V nejleps í m pr í pade  se zac nete 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, z e Pa n Bu h takovou modlitbu vyslys í .  

 Zapojujte. Lide  mohou pr ijí t do kostela proto, z e se jim lí bí  varhanní  hudba nebo ka za ní , ovs em vra tí  se do ne j  

a najdou si v ne m sve  mí sto jen dí ky vztahu m. Jde o to, abychom zu stali s tí m, koho pozveme ve spojení , stali se jeho  

pr í telem. Izolace - duchovní , nebo te lesna  - zabí jí . 

 Buďte štědří. Jestli si pr ejes , aby se tva  ví ra ve sboru rozví jela, a pr ejes  si, aby toto mí sto ve 

vs ech oblastech prospí valo, je potr eba tve  financ ní  podpory. Potr ebujeme financ ní  podporu pro 

pra ci s de tmi, dorostenci, manz elsky mi pa ry, lidmi str ední ho ve ku i seniory. Ani jed-

na generac ní  skupina na m není  lhostejna , chceme pro ní  ude lat maximum, ale bez tve  

financ ní  podpory to nedoka z eme.  

 Pomáhejte. Objevte, v c em jste byli obdarova ni a z vde c nosti za tento objev 

chte jte pr iloz it ruku k dí lu. Nabí dne te svou pomoc ne komu z vedení  sboru. Vas e ruce, nohy, 

us i, u sta a oc i mají  velky  potencia l. Lze jej vyuz í t k pomoci.  

Za ve rem se ope t podí vejme na zmí ne ne  tr i z idle. Cí rkev roste tehdy, kdyz  se lide  ví ce soustr edí  na z idli, ktera  reprezentu-

je budoucnost, nez  na z idli, ktera  reprezentuje pr í tomnost. Ke z  va s  zrak padne na z idli po vas í  pravici a vynor í  se ota zka: 

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? Kaz dy  z na s ma  vedle sebe pravou i levou z idli. A není  to na hoda.  

- pastor Vladislav Volný 
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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 doc etla, z e Advent je zac a tek litur-

gicke ho roku, období  c tyr nede lní ho oc eka va ní  narození  Vykupitele. Vyvrcholení m je S te dry  den. 

Z pohledu dnes ní ho c love ka jde o období  spojene  s velky m 

u klidem, pec ení m cukroví , honbou po na kupech a sha ne ní m 

da rku  a take  uklidn ova ní m de tí , z e „Ježíšek“ pr ipraví   

rozza r eny  stromec ek, a budou-li hodne , nezapomene  

na ne  s da rky. Kdyz  vs ak doma zapa lí me sví c ku na advent-

ní m ve nci, není  moz ne  ubra nit se vzpomí nka m na ty,  

kter í  tu s na mi v pr edchozí ch letech byli a uz  nejsou,  

nebo z e ve sve te  je hodne  bí dy a utrpení . S takovy mi  

mys lenkami je dobre  jí t mezi lidi. Vyuz ila jsem tedy  

pozva ní  te ch, ktery ch si velmi va z í m: shodou okolností   

my ch by valy ch studentu , a to pastora SCEAV  

Vladislava Volne ho a jeho manz elky Pavlí ny.  

Druhou adventní  nede li jsem proz ila na bohosluz be , ktera  byla ve nova na de tem. A ty rozhodne  nebyly pasivní . Prome nily 

se v herce a pr edvedly sce nky, ktere  se nauc ily pod vedení m Pavlí ny Volne . Mala  de vc a tka roztoc ila z lute  kosty my  

a vsugerovaly na m podobu hve zdic ek, ktere  vyzví dají  na hve zde  komete , co se stalo, z e se v  Betle me  objevila zrovna 

v tuto dobu. Bylo to kouzelne .  

Pote  pr is li na sce nku mladí muži, uvedení   

jako mus kety r i. Autorka se nechala inspirovat slavny m  

roma nem Alexandra Dumase stars í ho „Tr i mus kety r i“.  

S lechtic ze stare ho rodu byl nads en rozhodnutí m sve ho  

jedine ho osmna ctilete ho syna D´Artagnana, ktery  se chce 

sta t mus kety rem. Vybavil jej do Par í z e, me sta mus kety ru , 

tr emi dary: rodinny m mec em, mus kety rsky m kloboukem  

a drahocennou Biblí . Mnohem cenne js í  vs ak byly rady tohoto pr í sne ho, za sadove ho, hrde ho a milují cí ho otce, ktery  kladl 

synovi na srdce, aby dodrz oval Boz í  pr ika za ní , nezapomne l na ví ru svy ch pr edku  a du stojnost s lechticke ho jme na,  
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byl odva z ny  a bra nil svou c est. Podobne  rady otcu   

se objevují  jiz  v dí lech slavny ch C echu : Toma s e S tí tne ho, 

Jana Husa a Jana Amose Komenske ho.  

Sledovali jsme spe ch a ukvapene   

chova ní  D´Artagnana, jez  ma lem vedlo k souboju m  

mí vají cí m katastrofa lní  na sledky. Vc asne  uve dome ní  si  

otcovy ch rad situaci otoc ilo a dalo vzniknout pevne mu  

pr a telství  tr í  mus kety ru  a c tvrte ho nova c ka D´Artagnana,  

a to pod pr í sahou: Jeden za všechny, všichni za jednoho.  

Potlesk byl dlouhy  a upr í mny , za me r byl vs emi pochopen  

a ocene n. Herci byli excelentní  a tote z  platí  o jejich  

pr í kladne  c es tine . Dí ky za kra snou druhou adventní  nede li.  

- Mgr. Milada Kučerová 

 

 

 

 

Adventní večírek s Hynkem Čermákem 

 V sobotu 7. prosince jsem me la plne  ruce pra ce s pec ení m  

cukroví , kdyz  tu me  dcera pr ekvapila vstupenkou na adventní   

vec í rek v bludovicke m kostele. Pr izna m se, z e se mi vu bec nechte lo,  

ale nechala jsem se pr emluvit. Adventní m vec erem na s prova zel  

pastor Vladislav 

Volny , ktery   

vedl rozhovor  

s popula rní m  

hercem 

z Dejvicke ho  

divadla Hynkem 

C erma kem  

a jeho manz el-

kou Veronikou Markovou C erma kovou, take  herec kou.  

Vyslechli jsme rovne z  na dherne  hudební  vystoupení  skupiny  

Kompaktní  risk. To vs e bylo balza mem pro mou dus i.  

Zamys lení  hercu , pe vecka  a klaví rní  vystoupení  navodila tu spra vnou 

pr edva noc ní  na ladu. Moc de kuji vs em organiza toru m, kter í  tuto akci 

pr ipravili v na dherne m prostr edí  evangelicke ho kostela 

v Bludovicí ch.  

- Mgr. Šárka Přibylová 
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Křty 
Petr Vlachynský,  

Petr a Kateřina Vlachynští 

Max Biegun,  

David a Lucie Biegunovi 

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 

Tereza Zahumenská 

(dospělá)  

 

 

Svatby 
Riesovi, Jiří a Tereza,  

roz. Čížová 

Hůlovi, Martin a Markéta,  

roz. Sekáčová 

Gabčovi, Ladislav a Jitka,  

roz. Michalíčková 

Kasmanovi, Ondřej a Denisa,  

roz. Gálisová 

Jubilanté 
90 let  

Chodura Krel, Životice 

Stasiowa Daniela, Důlňák  

80 let  
Słonkowa Małgorzata, Bludovice 

Moravcová Olga, Bludovice 
Kosiec Karel, Datyně 

Kubiczková Helena, Bludovice 

75 let 
Szafarczyková Anna, Bludovice 

Czyžová Lidie, Životice 

70 let 

Bláha Jaroslav, Podlesí 
Pyszkowa Waleria, Bludovice 

Lasoň Milan, Datyně 

Podskalská Alina, Bludovice 

65 let 

Kubinčiaková Eva, Bludovice 
Kołorz Emil, Datyně 

Ing. Fryda Tadeusz, Bludovice 

Pelcová Irena, Podlesí 

60 let 

Straková Ruth, Bludovice 

Ing. Mlynarič Pavol, Bludovice 

55 let 

Peterek Pavel, Bludovice 

50 let 

Danelová Irena, Bludovice  
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Pohřby 
Waleria Farna, r. Tabara,  

81 let, Komorní Lhotka 

Edvard Balon,  

89 let, Havířov 

Adolf Buchwałdek,  

91 let, Šumbark 

Ing. Karol Jaworek,  

88 let, Bludovice  


