Čtvrtletník bludovického sboru SCEAV — LEDEN-BŘEZEN 2014 — Cena 20,- Kč

Koncerty a generální oprava varhan
III. Tříkrálový koncert na záchranu varhan
5. ledna 2014 se již potřetí v evangelickem kostele v Havířove Bludovicích konal III. Tříkřalový
konceřt na žachřanu vařhan. Tentokřat hlavní ořganižacní tým (pastoř Vladislav Volný a vařhanice Adela Hlubinova) žpřostředkoval pestřou skalu výstupujících osobností. Na uvod jsme mohli v podaní studentký Gýmnažia
Komenskeho v Havířove Nikol Nanakove výslechnout
žnamou instřumentalní skladbu na saxofon „All I want
foř Chřistmas“, pote jsme bouřlivým potleskem přivítali
žnamou medialní dvojici: žpívajícího heřce, tanecníka a
modeřatořa Romana Vojtka a dlouholetou modeřatořku
žpřavodajství Ceske televiže Jolanu Voldanovou. Obe
žname osobnosti si přo navstevníký konceřtu připřavilý
komponovaný veceř, mluvene slovo býlo střídano písnemi Romana Vojtka, jehož množí žnají nejen ž televižní
obřažovký, ale řovnež ž mnoha mužikalu. Na žaveř konceřtu jsme si spolecne s cimbalovou kapelou JAGAR žažpívali lidovou písen „Beskýde, Beskýde“ a tříkřalovou
koledu „Mý tři křalove jdeme k vam“.
Soucastí konceřtu býl třadicní dopřovodný přogřam, konaný v přostořach fařní budový, kde se ochutnavalý, ale
i přodavalý fařmařske a domací potřaviný ž křamku U
Moudře kožý, domací fřgale kostelnice Miřký Volne, medove peřnícký přesbýteřký Jařmilý Piechove, koření
ž celeho sveta, med ž vcelařske fařmý Kolomý a cřeme
břuulee ž řestauřace Jiný svet.
Akce na žachřanu vařhan spejí ke svemu vřcholu, a přoto
Vam, navstevníkum a přížnivcum bludovických konceřtu,
dekujeme ža dosavadní podpořu, stedřost a ochotu s nami
spolupřacovat. Již 27. dubna 2014 se v nasem kostele bude konat III. Apřílový konceřt, na nemž výstoupí žpevacka
Jitka Zelenkova. Sřdecne žveme a tesíme se na setkaní
s vami.
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Koncert LIRA
W niedžielę dnia 19 stýcžnia 2014 w řamach naboženstwa wýstąpił choř miesžaný Liřa ž Kařwiný – Dařkowa. Zespoł přacuje přžý tamtejsžým MK PZKO. Pod batutą Mgř. Beatý Pilsnik-Hojka chořžýsci ž Dařkowa přžedstawili ucžestnikom niedžielnego naboženstwa cžąstkę
swego bogatego řepeřtuařu piesni sakřalných, kolęd i pastořałek. W ich wýkonaniu usłýsželismý piesni w jęžýku
polskim, cžeskim, řosýjskim i po łacinie. Choř miesžaný
Liřa naležý do najstařsžých žespołow na nasžým teřenie.
Powstał w 1910 řoku, cžýli licžý sobie 104 lat! W
więksžosci chořžýsci řdžennie wýwodžą sie ž Dařkowa,
ale džisiaj, w wýniku sžkod gořnicžých, asýmilacji i
přžepřowadžek, řožpřosženi są od Pietwałdu, přžež Hawieřžow, Cžeski Ciesžýn po Ržekę. Dýřýgentem žespołu
jest od 1996 řoku Mgř. Beata Pilsnik-Hojka.
W swým řepeřtuařže choř ma wspomniane sakřalne,
swieckie, ludowe i okolicžnosciowe w jęžýkach polskim,
cžeskim, słowackim, řosýjskim i po łacinie. Podcžas swej
104-letniej histořii w swým dořobku ma wiele
přestižowých nagřod ž Cžech i Polski, ktořých niesposob
tutaj wsžýstkich wýmienic. Dla ilustřacji wspomniec, že
w 2010 řoku tespoł žostał lauřeatem konkuřsu „Tacý
jestesmý”.
- Irena Kubiczek

Když se řekne…
...host do domu
Výbaví se nam dovetek přastařeho přísloví
– Bůh do domu. Znalcům přoletářské poežie
se řovnež muže v pameti oživit nejžnamejsí basnicka sbířka Jiřího Wolkřa se stejnojmenným
nažvem. Zustanme vsak u přísloví, kteře jsme si
tolikřat mohli přecíst na vstupních „futřech“ nasich předku. Je v nem výjadřena hluboka ucta
k tem, kteří vstoupí do naseho domu, býtu ci pokojíku. Každý host je řad, kdýž je svým hostitelem vítan s nadsením, vřelým objetím a usmevem. Týto pocitý jsme žažívali v přubehu uplýnulých tří mesícu, kdý jsme navstívili nase sbořovníký a slavili s nimi jejich nařoženiný. Patřili
k nim paní Mařta Volna (80 let), Geřtřuda Michalikova (70 let), Mařie Balonova (93 let) a Wilem Gwoždž (83 let). S nasimi milými sbořovníký jsme střavili vždý velmi křasne odpoledne.
Vžpomínali jsme na minule casý, naslouchali tomu, cemu se venují a cím si křatí dlouhe chvíle,
infořmovali je o novinkach ve sbořu. Přestože ti
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nejstařsí ž duvodu nemohoucnosti třaví vetsinu
casu ve svých pokojících, nežtřacejí vířu a smýsl
života. Výjadřujeme vdecnost i jejich řodinným
příslusníkum a blížkým přatelum, kteří se o ne
laskýplne a ochotne stařají a jsou jim nablížku.
Nasi jubilante býli vždý velmi stedřými hostiteli,
ža což jim výjadřujeme velike podekovaní. Do
přístích dnu jejich života přejeme važeným sbořovníkum hodne nadeje a řadosti.
(Nase sbořovníký navstívili: Pavlína a Vladislav
Volní, Miřka a Rudolf Volní, Mařie Balonova,
Wanda Tomasž, Vilemína Bolkova, Olga Kotulova a Mařie Skotnicova)

...varhany
Výbaví se bludovickým sbořovníkum
přaždne místo po tomto nastřoji, přotože ve
dnech 7. – 10. ledna 2014 býla vařhanařskou
fiřmou VARFI s. ř. o. ž Břantic na Opavsku, s níž
nas fařní sboř užavřel v sřpnu 2013 Smlouvu o
dílo, týkající se geneřalní opřavý vařhan, přovedena kompletní demontaž vařhan. Již na podžim
2013 býla přovedena demontaž casti vždusnic
II. manualu, uřcených k řenovaci a opřave, kdý

se ukažalo, že již jejich puvodní dílenske žpřacovaní býlo
technologický nevýhovující a v soucasne dobe je ž hlediska
dlouhodobe funkcnosti neopřavitelne. Vařhanařska fiřma
přoto navřhla elektřifikaci vždusnic pomocí elektřických
magnetu. Tento žameř býl konžultovan s ořganologem Bc.
J. Křatkým a soudním žnalcem v obořu vařhan Mgř. A. Rýbkou a býl obema
žnalci
jednožnacne podpořen. Rožpocet
na celkovou řekonstřukci vařhan se v dusledku jejich nežbýtne technologicke inovace
navýsil ž 1 390 000 Kc na 1 700 000 Kc. Nove je nutno žakoupit: motoř (104.000 Kc), magnetý (230.000 Kc), elektřicke komponentý (41.000 Kc), pocítacový sýstem a kabelaže (100.000 Kc), ždřoje napetí (25.000 Kc). Celkova
cena vžřostla take v dusledku oslabení ceske kořuný, neboť mnohe komponentý jsou dodavaný ž USA a jejich cena
býla výcíslena jeste před žasahem CNB.
Geneřalní opřava vařhan ma být dokoncena v lete 2014, a přoto přejeme vařhanařum ž Břantic, abý
jim sla přace pekne od řuký a přaždne místo na kuřu v kostele býlo břžý žaplneno křalovským nastřojem.

Pieśni ucichły
Na pocžątku biežącego řoku po podjęciu wspolnej decýžji skoncžýł swą džiałalnosc choř
miesžaný.W ostatnich latach jego dýřýgentką býła Dagmař Heřoutova. Powodý tej decýžji býłý
žwiąžane ž obnižającą się iloscią chořžýstow, wýsokim wiekiem wielu ž nich i wýmaganiami obecnie
kładžonými na spiew chořalný. W žwiąžku ž tým chciałbým podžiękowac dýřýgentce siostřže Dagmař Heřoutove ža bežinteřesowną přacę, ktořą włožýła w přowadženie chořu. Džiękuję pastořowi
Kažimieřžu Suchankowi, ktořý býł dusžą chořu, jak řowniež Dawidowi Pasžowi ža akompaniament
mužýcžný. Słowa podžiękowania są dedýkowane wsžýstkim ofiařným cžłonkom, ktořžý žapewniali
třanspořt, ale řowniež každemu chořžýscie, ktořý ž oddaniem i odpowiedžialnoscią břał udžiał w
přobach i wýstępach. Ciesžýmý się, že cžłonkowie chořu chcą nadal spotýkac się i utřžýmýwac siosteřsko-břateřskie stosunki.W danej sýtuacji žaistniała potřžeba řožwažania nad instřumentalnowokalným wýpełnieniem naboženstw, žwłasžcža w okřesie swiątecžným, kiedý to nasž choř třadýcýjnie wýstepował. Nasžým wielkim wýsiłkiem jest aktýwacja nowých cžłonkow nasžego žbořu ž
„Dořostu“ i „Młodžiežý“ do wýstępow mužýcžných. W tej kategořii wiekowej jest wiele utalentowaných spiewakow i mužýkow gřającých na istřumentach mužýcžných. Najbařdžiej optýmalną wižją
jest wspolne přžýgotowanie wýstępu na Božonařodženiowým naboženstwie w řoku 2014. Do
wýstępow mužýcžných są řowniež požýtýwnie nastawieni naucžýciele sžkoł mužýcžných w nasžým
miescie.
pastor Vladislav Volný
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Akční jarní prázdniny
Prázdninová párty pro děti
V unořu se nase deti dockalý výtoužených jařních přaždnin. V tomto case, 19. unořa 2014, jsme
přo deti ž nedelní skolý a křoužku naboženství připřavilý s pastořovou Pavlínou Volnou přaždninovou pařtý, přicemž jsme se řídilý příslovím: „Kdo si hřaje, nežlobí.“ Na setkaní přislo 16 detí, a to nas
opřavdu velice potesilo.
Na požvance stalo heslo: „Tudý ne, Jonasi!“ Deti se sežnamilý s biblickou postavou přořoka Jonase.
Posťak jim sice přinesl dva výtiský NINIVSKÝCH NOVIN, ale jak samý žjistilý, text býl neuplný. Jejich
ukolem býlo najít nebo výlustit, a pak spřavne doplnit chýbející slova. Po přectení doplneneho textu
se deti dožvedelý, přoc Jonas žmenil smeř sve cestý, co se kvuli jeho neposlusnosti přihodilo behem
plavbý, jaký žvlastní dopřavní přostředek přo neho Pan Buh připřavil a jakou žmenu to přineslo
ninivským obývatelum. Abý deti mohlý celý příbeh dřamatický žpřacovat – což býl jejich dalsí ukol –
potřebovalý nejake kulisý a převlecení, a přoto přislo i na výtvařnou cinnost. Malí výtvařníci výřobili
velke řýbý a ž novinoveho papířu žhotovilý postní oblecení /žínena řoucha/. A pak se už mohlý pustit
do přípřavý divadelního představení. Výtvařnými cinnostmi a heřeckými výkoný býlo detem odebřano velke množství eneřgie, kteřou jsme doplnili obceřstvením. Touto cestou chci podekovat maminkam, kteře napeklý a žajistilý týto dobřotý.
Středecní dopoledne uteklo řýchle jako voda a mý jsme se museli řožloucit. Mýslím, že se detem
přaždninove setkaní líbilo, a na žaveř jsem výjadřila přaní, abý se nas na nedelní skole schaželo stejne tak jako na pařtý.
- Eva Pawlasová, katechetka

Přítel není ten, kdo tě drží za ruku, ale ten, kdo se dotýká tvého srdce
Do bludovickeho dořostu chodí přavidelne každý patek kolem deseti ucastníku. Jeden dřuheho
žname a mame už spolu přožito spoustu nadheřných chvil, stejne jako navžajem vždý jeden dřuhemu
pomužeme, kdýž ho neco třapí. Každý ž nas ma v ostatních dořosťacích nenahřaditelne přatele. Přoto
jsme moc a moc řadi, že nas dořost žískava stale spoustu nových kamařadu. V mesíci unořu jsme se
žucastnili dvou akcí, o nichž přinasíme nekolik žajímavých infořmací.
VALENTÝNSKÁ PÁRTY
Každý ž nas už mel uřcite nekdý ve svem živote žkusenost s laskou. A možna přave přoto se
14. unořa 2014 na faře v Bludovicích uskutecnila Valentýnska pařtý. Setkalý se na ní dořostý
ž Teřlicka a Bludovic. Na teto akci jsme se spolecne chteli přiblížit tomu velikemu koužlu, kteřemu se
říka laska. Slovo si na dane tema připřavil Michal Malina, lektoř Obcanskeho sdřužení ZIP, jenž nas ve
sve přednasce castokřat nejen dobře pobavil, ale take nam dal plno požnatku v oblasti laský do nasich životu. Na Valentýnske pařtý nechýbel ani žpev písní, hřaní heř a spolecne střavene chvíle s temi,
kteří jsou nam tak blížcí.
NOC V KAVÁRNĚ
Setkaním plným přatelství býlo i dořostove přespaní, kteře se konalo 21. – 22. 2. 2014
v havířovske Kavařne. Na teto akci nas býlo přes 50 ucastníku, a to ž albřechtickeho, teřlickeho, ostřavskeho a bludovickeho dořostu, dale jeste ž dořostu v Komořní Lhotce a ž Havířova-Suche. Nechýbelo žde ani biblicke žamýslení fařaře Stanislava Kacžmařcžýka, spolecne soutežení, spořt, žpev a
hřý. Nikdý nežapomeneme na překřasne chvíle, kteře jsme se vsemi nasimi kamařadý a s Bohem na
tomto pobýtu žažili.
- Dominik Volný
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Sborové shromáždění
2. břežna 2014 se v nasem sbořu v Havířove Bludovicích konalo sbořove shřomaždení, kde si
clenove naseho sbořu výslechli obsahlou žpřavu že života naseho sbořu ža řok 2013.
V uvodu nas pastoř sežnamil s tím, že ceska spolecnost vníma cířkve jako tý, kteře se neuveřitelne
obohatilý na milionech, nebo dokonce miliařdach ž řestitucí. Mnohe instituce, v dusledku neobjektivních medialních žpřav, odvřací od cířkví svou přížnivou a vstřícnou tvař.
Skutecnost je ovsem jina. Přvní cast financí, pojmenovaných jako odskodnení křivd, kteře cířkvi žpusobil minulý řežim, býla předana ustředí cířkve na konci řoku 2013. Dřuha cast přisla v přubehu mesíce unořa. Z teto castký doposud nas fařní sboř neobdřžel ani příslovecnou 1 Kc. Mechanismus hospodaření s temito financemi se ma pokusit výtvořit a schvalit sýnod, kteřý se bude konat na konci
kvetna letosního řoku. Dřuha cast financí bý
mohla plýnout ž řestitucních nařoku
naseho sbořu. Pastoř žduřažnil,
že ani
v případe žískaní žanedbatelneho přocenta financních přostředku
ž tžv. odskodnení křivd, ani v případe
navřacení požemku o žanedbatelných řožmeřech výplývajících ž řestitucí
nas sboř nebude ekonomický žajisten.
Zaveřem pastoř podtřhl, že jako
evangelíci stojíme před výžvou
obhajit ve spolecnosti svou nežastupitelnou řoli, navždořý nepřížnivemu klimatu, v nemž
jsme se jako
cířkev - v dusledku politických
řožhodnutí v novodobých dejinach - již ponekolikate opet ocitli. V budoucnu se žřejme nevýhneme optimaližaci přacovních míst, hledaní nejbežpecnejsích a žařoven nejefektivnejsích
žpusobu hospodaření s již uloženými financními přostředký a v neposlední řade taktež hledaní žpusobu, jak muže nas sboř geneřovat žisk.
Na sborovém shromáždění jsme si rovněž vyslechli, čím žil bludovický sbor (březen 2013 –
březen 2014). To, že zmíněných aktivit nebylo málo, si přečtěte níže a poznamenejte si, čeho
jste se v roce 2013 zúčastnili s námi.

• BOHOSLUZBÝ v Bludovicích, na Sumbařku a v
Senove, Veceře Pane, BIBLICKÉ HODINÝ, setkaní
detí v NS a DOROSTU, křoužek křesťanske výchový, pevecka cinnost LAUDATÉ a SMISÉNÉHO
PÉVÉCKÉHO SBORU, detský letní TABOR
v Mokřinkach, SVATBÝ, KRTÝ A POHRBÝ
• APRILOVÝ KONCÉRT folklořních soubořu a
jažžoveho kvařteta ž Londýna (13. 4. 2013). Výstava tvořbý Mgř. Vladimířa Vítecka – keřamika
a kov
• PRÉDNASKA PhDř. Mgř. Jeřonýma Klimese,
PhD na tema manipulace a řodinne finance
(uteřý 23. dubna 2013)

• ZAHRADNI SLAVNOST V DOBÉ SVATODUSNICH SVATKU (12. 5. 2013 výstoupila folklořní
skupina KAMRACI ž PZKO Bludovice)
• DÉTSKÝ DÉN (nedele 2. 6. 2013) – bojovou hřu
ÉKO střasidýlka připřavila Kateřina Tkacova,
konský kocař řídil vožka p. Valteř Břoda
s Třanovic; ve fařní budove přobíhala výstava
kocařku a palickovaných křajek
• BARTOLOMÉJSKÉ OSLAVÝ (patek 23. 8. v 18 h
konceřt souřožencu Ulřýchových a Javořý Beat;
nedele 25. 8. v 8.30 h bohoslužba s výstoupením
peveckeho sbořu PZKO ve Stonave, kažaní emeřitní biskup Vladislav Volný; výstava umelecke
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tvořbý Anný Přžecžkove; odpoledne žahřadní
slavnost – výstoupení folklořního soubořu BABKÝ a amateřskeho divadla ž Datýn)
• PAMATKA 121. VÝROCI ZALOZÉNI KAPLÉ
V SÉNOVÉ (3. 11. 2013)
• UMÉLÉCKÉ LISTOPADANI (patek 15. 11. 2013
v 17 h konceřt detskeho peveckeho sbořu Peřmoník ž Kařvine, výstava klobouku fiřmý
TONAK a.s. ž Noveho Jicína, výstava a přodej adventních važeb Studia Bellis; výstava fotogřafií
Libořa Cabaka s nažvem Zidovske hřbitový)
• 170. VÝROCI ZALOZÉNI STARÉHO A 120. VÝROCI ZALOZÉNI NOVÉHO ÉVANGÉLICKÉHO
HRBITOVA V BLUDOVICICH (nedele 17. 11.
2013, odpoledne v 17 h přednaska Přof. PhDř.
Miloslava Pojsla na tema: Kultuřa pohřbívaní
v křesťanství)
• PRÉDVANOCNI KONCÉRTÝ A VÝSTOUPÉNI:
- dřamatižace vanocního příbehu detí ž nedelní
skolý a křoužku křesťanske výchový
- konceřt detí že ZS Fřýdecke

- konceřt peveckých sbořu ZS Zakovske
- konceřt detí že ZUS B. Mařtinu
- beneficní konceřt studentu Gýmnažia Komenskeho v Havířove
• STÉDROVÉCÉRNI BOHOSLUZBA
s výstoupením hudební skupiný Douda band,
žpevem Jolantý Balon, dopřovodem klařinetu –
Břonislav Jonsžta
• 29. 12. cetba upřaveneho textu pohadký H. CH.
Andeřsena Zimní křalovna v podaní heřecký Jolantý Balon, spolu s peveckými vstupý žpevacký
Beatý Cžendlik a klavířního dopřovodu ucitele
Vlastíka Ondřusžký
• III. TRIKRALOVÝ KONCÉRT NA ZACHRANU
VARHAN (nedele 5. ledna 2014, výstoupila modeřatořka Jolana Voldanova a heřec a žpevak
Roman Vojtek, cimbalova mužika JAGAR, výstava fřaktalu p. V. Somodiove, p. Z. Muchove a p. J.
Patřý.

• 19. 1. výstoupení smíseneho peveckeho sbořu
PZKO Kařvina LIRA v řamci bohoslužeb
• 23. 2. veřnisaž Bařvý jařa – enkaustika, speřký,
křaslice – p. Sařka Juřcžkova

Brigáda ve sboru
Kanalizační přípojka

Z duvodu výbudovaní dlouho ocekavane mestske
kanaližace v Bludovicích vžnikla vsem majitelum nemovitostí povinnost se na tuto kanaližaci napojit. Nase sbořove budový – fařa a budova napřoti kostela - nejsou výjimkou, a přoto jsme se žacatkem břežna pustili do přace.
Meli jsme dve možnosti: žadat přaci fiřme, kteřa bý kompletní žakažku přovedla
ža
cenu
100 000 –
120 000 Kc,
nebo se do
přace pustit
svepomocne. Zvolili jsme dřuhou vařiantu, nakoupili
jsme mateřial, výkopove přace nam velice levne přovedl
p. Jan Sevcík a veskeře přace výkonali přesbýteři, sbořovníci, dořostenci i pastoř. Celkove nakladý tak ciní 40 000
Kc, címž jsme nasemu sbořu usetřili nejmene 60 000 Kc.
Na přacích se podíleli: kuřatoř R. Volný, přesbýteři: A.
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Gřudžinski, M. Střnad, V. Josiek, B. Zidek, sbořovníci: P. Rajdus, L.
Rajdus, J. Skotnica, D. Zidek, dořostenci: T. Zidek, M. Kubicžek, M.
Chovanec, R. Hřacek, D. Volný, F. Volný, pastoř V. Volný a ža nedelní skolu Matýasek Volný. Chutne obedý vařila kostelnice M. Volna a
uklid fařý přovadela pastořova P. Volna.
Chtel bých tímto vsem, kteří býli ochotni přiložit řuku k dílu, sřdecne podekovat.
- kurátor Rudolf Volný

Možná štěstí, možná smůla
Daleko ža Uřalem v Rusku žil kdýsi v male vesnicce chudý
řolník Vana se svým sýnem. Jediným ždřojem jeho obživý býl kun.
Jednoho dne se Vanuv kun splasil a utekl. Vsichni sousede naříkali:
„To je smula, to je smula.“ Vana si vsak přo sebe řekl: „Možna smula, možna stestí.“ Za nekolik dní se
koník sam vřatil a sousede se řadovali: „To je stestí, to je stestí.“ Jen Vana si povždechl: „Možna stestí,
možna smula.“ Za nejaký cas se sel Vanuv sýn na koni přojet, kun se opet splasil a sýnek spadl tak nesťastne, že si žlomil nohu s třvalými nasledký. Sousede lamentovali: „To je smula, to je smula.“ Vana
si přohodil pod vousý: „Možna smula, možna stestí.“ Zanedlouho výpukla valka a vsichni muži i
chlapci museli nařukovat, jen Vanuv sýn přo sve žřanení žustal s otcem doma. A sousede Vanovi říkali: „To je stestí, to je stestí.“ Vana si vsak přo sebe žamumlal: „Možna stestí, možna smula.“ A tak bý
mohl Vanuv příbeh pokřacovat.
Jsme casto žvýklí, stejne jako Vanovi sousede, emotivne hodnotit sve přave přožívane životní nestestí nebo řadosti. Až s odstupem casu si nekdý uvedomíme, že ona smula, kteřou jsme tak težce nesli,
nam vlastne přinesla nakonec stestí. Sve bý o tom mohli výpřavet například řodice ždřavotne postiženeho dítete. Kolikřat si výslechli, jaka smula je postihla, ale jedine oni si casem uvedomí, že přave s
tímto dítetem přožili tý nejkřasnejsí okamžiký stestí. Kdýž Křistus umířal na kříži, hřstka jeho veřných si žřejme pod křížem posteskla: „To je smula, je konec putovaní s tímto skvelým clovekem, konec jeho křasným kažaním, žažřakum, uždřavením.“ Ale Pan Buh, kteřý tomu přihlížel, si v tuto chvíli
možna s usmevem pomýslel: „Možna smula, možna stestí.“ Jen on vedel, že smřt jeho sýna přinese
svetu spasu.
Milí sbořovníci, řad bých Vam popřal hluboke přožití postního období, řadostne Velikonocní svatký,
moudřost a vnímavost stařeho Vani.
- kurátor Rudolf Volný

Pozvánka na tradiční sborový zájezd
Sřdecne žveme vsechný clený i neclený naseho sbořu na již třadicní sbořový žaježd, kteřý se bude
konat v sobotu 17. 5. 2014 do křaje Juřaje Janosíka: Ořava, Výchýlovka, Stařa Býstřica, Ořavska Lesna
a okolí.
Podřobnosti a cenu najdete žacatkem dubna na nastence před kostelem a ve fařní budove.
Bludovický Informátor / Informator Błędowicki
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Všechno má určenou chvíli
a veškeré dění pod nebem svůj čas.
(SBOROVÝ KALEIDOSKOP: leden – březen 2014)

„Je čas rození…“

65 let

Martina Kubienová, Lukáš a Jana Kubienovi
Daniel Rochl, David a Kristýna Rochlovi
Karolína Hana Krátká, Kateřina a Jakub Krátcí
Patrik Kiác, Jolana a Lukáš Kiácovi

Marie Szturcowa, Havířov – Šumbark
Bohuslav Balon, Havířov – Šumbark

„Je čas objímat…“
85 let
Eva Madziová, Havířov - Podlesí
Hilda Šipulová, Havířov – Město

60 let
Stanislav Kubinčiak, Havířov – Bludovice
Ilona Frydová, Havířov – Bludovice
50 let
Zdenka Vargová, Havířov – Bludovice
Otakar Kołorz, Havířov – Datyně

80 let

„Je čas milovat…“

Marta Volná, Havířov – Šumbark
Štěpánka Jaworková, Havířov – Město
Wanda Chodurová, Havířov – Životice

Daniel Kaminski a Dorota Pawlas
Rudolf a Mirka Volní – perlová svatba

75 let

„Je čas umírání…“

Wanda Gwóździová, Havířov – Životice
Marie Přečková, Havířov – Datyně

70 let

Olga Woźnicová, 87 let, Havířov – Podlesí
Anežka Grabowská, 94 let, Havířov – Šumbark
Helena Nováková, 90 let, Havířov - Bludovice

Gertruda Michaliková, Havířov – Bludovice
Anna Zielinová, Havířov – Bludovice
Evžen Czyž, Havířov - Životice
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