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Duhový dům Ostrava
Pokaždé, když sé na obložé objéví duha,
sé lidé žastavují, ukažují ji détém a na maly
okamžik jim barévné oblouky v mracích žvédnou naladu. Jisté víté, žé o dužé sé žminujé i
Biblé. Vžpoménété si, v jaké souvislosti? Napovímé vam biblickym téxtém ž Génésis, v némž
Buh hovorí s Noém: „Hle, já ustavuji svou smlouvu s vámi a s vaším potomstvem i s každým živým tvorem… Už nebude vyhlazeno všechno
tvorstvo vodami potopy a nedojde již k potopě…
Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí…“
Proc sé vsak o dužé žminujémé? Slovo duha sé totiž objévujé v nažvu néjmladsího strédiska Sléžské
diakonié nažvaného Duhovy dum, ktéry byl slavnostné otévrén 8. dubna 2013 v Ostravé a jéhož kliénti a pracovníci nas v Bludovicích navstívili v ramci Nédélé diakonié. Védoucí strédiska Mgr. Nikola
Simíkova nas séžnamila prostrédnictvím préžéntacé s tím, žé poslaním služby Duhovy dum, odléhcovací služba jé žajistit détém a dospélym osobam s postižéním individualní péci a pomoc, a žastoupit
tak pécující osobu, ktéra potrébujé využít cas k odpocinku, régénéraci a vyrížéní osobních žaléžitostí.
Uvédla, žé služba jé poskytovana osobam, ktéré mají téžké télésné postižéní (kvadruparéža, rožtrouséna skléroža, détska možkova obrna, Huntingtonova
choroba aj.), télésné postižéní v kombinaci s dalsím
postižéním (méntalní postižéní, smyslové postižéní,
porucha autistického spéktra) a méntalní postižéní
(léhké, strédné téžké, téžké). Podtrhla, žé objédnatél
služby jé rodina nébo jina osoba (rodinní príslusníci,
žakonní žastupci, péstouni atd.), ktérí pécují o osoby
sé ždravotním postižéním v jéjich prirožéném prostrédí. Na žavér uvédla, žé odléhcovací služba jé poskytovana jako pobytova služba s préchodnym pobytém vé strédisku Duhovy dum Ostrava a žé ji uživatél
mužé využívat v rožsahu 24 hodin po dobu néjdélé 3
mésícu. Poté jsmé vysléchli basén kliénta Jirího Kubasé s nažvém Co je nad zlato, ktérou uvadímé nížé. Kažaní v ramci Nédélé diakonié pronésla Mgr. Natalié Klusova, pastoracní pracovnicé vé Sléžské
diakonii.
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Vsém kliéntum, žaméstnancum a pastoracním pracovníkum strédiska Duhovy dum préjémé, aby sé
žnaméní duhy naplnovalo néjén v jéjich pracovních aktivitach, alé i v osobních životéch.
Moudrý prorok praví,
že nad zlato je zdraví.
Nad zlato jsou vlídná slova,
řekla mi plačící vdova.
Nad zlato je srdce ryzí,
když si lidé nejsou cizí.
Nad zlato jsou teplé dlaně,
zastavení v domu Páně,
klidný spánek, zástup duší,

které Bohu do bran buší.
Milostivá matka
otevře jim vrátka.
Orodující andělé
mají pot na čele,
z lidských hříchů zarmouceni,
obdarují nás perutěmi.
Vzlétnou s nimi nad oblaky,
jednou octnu se tam taky...

Elektroinstalace bludovických varhan
Víté, odkdy sé datují první pokusy s využitím éléktriny na
varhanach? Prožradímé, žé používaní éléktrického proudu jak
pro cérpaní vžduchu, tak pro ovladaní nastrojé célkové sé datujé
do poslédní trétiny 19. stolétí. Dodéjmé, žé využití éléktrické
traktury vé varhanach umožnujé stavbu rožléhlych a složitych
nastroju, od nichž mužé byt hrací stul vždalén vícé néž u jinych
typu traktur. Hrací stul jé s nastrojém propojén kabélém, lžé tédy castécné i ménit jého polohu (pohyblivy stul). Jédnou
ž hlavních névyhod éléktrické traktury jé vsak žavislost na ždroji éléktrického proudu, néboť traktura sé béž proudu néobéjdé
ani na chvíli, musí byt dodavan stalé.
Možna sé ptaté, proc sé o vysé uvédénych informacích žminujémé. Bludovické varhany mají rovnéž éléktrickou trakturu a
v souvislostí s jéjich rékonstrukcí sé musélo pristoupit k célkové obnové éléktroinstalacé, ktérou vykonali clénové nasého sboru - Edvard Siuda a jého syn David ž Havírova - Bludovic.
Prvním krokém bylo séžnaméní sé stavající éléktroinstalací a
konžulatacé s varhanari ž firmy VARFI, ktérí rékonstrukci bludovickych varhan provadéjí. Pracovní schužky sé rovnéž ucastnil
kurator Rudolf Volny, ktéry žajistil potrébny matérial. Jédnalo sé
o nakup 55 m médéného kabélu, jisticu, protahovacích list a dalsího drobného matérialu. Eléktroinstalacní pracé byly žapocaty o
bréžnovych víkéndéch, néboť v tydnu odpolédné bylo na pudé a
vé žvonici již séro a naslédné tma. Trasa kabélu byla vytycéna
ž rožvadécé smérém nahoru prés malou pudu až na vélkou pudu
a do žvonicé, žé žvonicé pak smérovala prés strop k prostoru varhan. Vé žvonici sé vyskytl první problém: možna nétusíté, žé
tlousťka stény žvonicé mérí až 120 cm, délka vrtaku vsak dosahovala jén 90 cm. Po spolécné domluvé byl vypocítan présny bod
styku ž obou stran stény a uspéch sé dostavil. 120-céntimétrova
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sténa byla provrtana. Druhym problémém bylo protahnout kabél prés klénbu k varhanam, céhož bylo dosažéno tím, žé kabél byl védén k nastroji prés trubku, ktéra sé nachažéla vé sténé. Kabél na sténach jé uložén do list. Célou pudou jé védén kabélovy rost, na ktérém jé uchycén kabél (tj. asi 30 m).
Z kabélového rostu jé kabél stažén do kovové trubky rožvadécé, jéž sé nachaží v žakristii. Zdé jé
upévnén jistic pro prívod do varhan.
Závěrem dodejme, že naši sborovníci Edvard a David Siudovi společně odpracovali na elektroinstalaci
28 h a celou práci vykonali bezplatně, za což jim touto cestou velmi upřímně děkujeme. Do budoucna se
počítá s opravou osvětlení v okolí varhan a renovací rozvaděče.

III. Aprílový koncert na záchranu varhan
Koncérty na žachranu varhan navstévuji v évangélickém kostélé v Havírové – Bludovicích pravidélné. Tato pékna myslénka
pastora Vladislava Volného sé natolik ujala,
žé jsmé v prubéhu poslédních 2 lét mohli slysét nékolik ružnorodych vystoupéní –
folklorní, jažžové, popularní aj.
Na programu III. Aprílového koncértu, ktéry
sé konal 27. dubna 2014, byla hudba popularní. V první casti vystoupili sourožénci Eliska a Pétr Luftnérovi. Eliska jé finalistkou
soutéžé Césko-Slovénsko ma talént ž roku
2013 a Pétr jé sansoniér a harmonikar, ktéry jéjí žpév doprovažél. Eliska potvrdila, žé sé do finalé
dostala pravém. Jéjí cisty a pévny hlas sé nésl kostélém, ktéry,
jak dobré vímé, ma nadhérnou akustiku. A možna pravé proto
byla obcas pod toném. Névadí, vsichni jédnou žacínamé.
Zato vé druhé casti jsém si „prisla na své“ néjén ja, alé i mnoho jinych posluchacu. Jitka Zélénkova dokažala, žé ždaléka
jésté nékoncí. Stéjna jako žamlada, plna élanu, vséchny písné
si sama uvadéla. A byly to samé hity. Klavírní doprovod
k písním žajistil profésor Pavél Vétrovéc. My starsí a pokrocilí
vékém jsmé na chvíli omladli. Množí ž nas sé žpévackou prožpívali cély koncért. Skoda jén, žé nébyla vétsí ucast. Ti, co sé
néžucastnili, prisli o krasny kulturní žažiték a mohou jén litovat.
Jméném svym dékuji pastoru Vladislavu Volnému ža nadhérny umélécky žažiték a préji mu sťastnou ruku pri vybéru dalsích umélcu. Doufam, žé opravénymi varhanami tyto krasné
koncérty néskoncí, alé stanou sé v évangélickém kostélé
v Bludovicích tradicí.
- Věra Ptaková
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Konfirmace 2014 ve znamení číslice čtyři
Létosní konfirmacní prípravou, žkouskou
konfirmandu i samotnou slavností konfirmacé
sé prolínalo císlo ctyri, žréjmé asi proto, žé vé
skolním rocé 2013/2014 byli pastorém Vladislavém Volnym séžnamovani s biblickymi žasadami ctyri konfirmandé (dva céské narodnosti
a dva polské narodnosti): Martin Tokoly, Katérina Sžturcova, Wiktoria Kowalcžyk a Anna
Krygiélova.

Zkouska konfirmandu sé konala 4. kvétna
2014, kdy jsmé v bludovickém sboru soucasné
slavili Dén maték. Nasim konfirmandum vybral
pastor Volny biblicka témata spojéna s císlém

ctyri, a to ctyri évangélia, ctyri praotcové a ctyri
žény ž Jéžísova rodokméné. S narocnymi otažkami sé vsichni skvélé vyporadali možna i proto, žé
si jé samostatné žpracovali.
Slavnost konfirmacé sé konala 25. kvétna 2014 ža
krasného pocasí i hojné ucasti sborovníku. Nové
clény sboru privítal kurator Rudolf Volny a do dorostu jé požval Dominik Volny.
Nasim novym clénum - Martinovi, Katériné, Wiktorii a Anné - préjémé, aby sé jim bludovicky sbor
stal místém, kdé budou radi prichažét, nachažét
odpovédi na své otažky i réséní néjružnéjsích
problému.
- Rudolf Volný

Jak jsme v Bludovicích slavili Den dětí
V mnoha zemích světa patří 1. červen ke dnům,
kdy se oslavují děti. Možná netušíte, že první podnět ke
vzniku tohoto svátku navrhl turecký ochránce národních práv Mustafa Kemal, který 23. dubna 1920 prohlásil, že důležitou součástí k budování nového státu
jsou děti. Proto obyvatelé Turecka slaví tento den jako Den dětí a 23. duben je státem uznávaným svátkem.
Vyhlášení dne oslavujícího děti, který by se slavil po
celém světě, bylo poprvé doporučováno v roce 1925 na
Světové konferenci pro blaho dětí. Den dětí však nebyl
vyhlášen. Tato konference se konala 1. června 1925. Ve
stejný den se v San Franciscu konal festival Dračích lodí,
na jejichž oslavu čínský generální konzul shromáždil mnoho čínských sirotků, aby poukázal na to, že by
se společnost měla více zabývat blahem dětí. Tyto dvě významné události, které se staly ve stejný den,
určily datum oslav Dne dětí, který byl ale oficiálně vyhlášen později. V roce 1949 Mezinárodní demokratická federace žen vyhlásila Den pro ochranu dětí. Důvodem k vyhlášení bylo masové zabíjen žen a dětí
v Lidicích v roce 1942 a také ve francouzském Ouradouru v roce 1944. Datum oslav bylo ustanoveno na
1. červen, který připomíná sirotky v San Franciscu a první konferenci, jež se zabývala blahem dětí. Československo, později Česká republika také převzala toto datum, proto se u nás slaví Mezinárodní den
dětí 1. června.
Dén détí - 1. cérvén - létos pripadl žrovna na nédéli, proto jsmé i my v bludovickém sboru slavili
s détmi jéjich svaték. Na bohoslužbé nam déti ž nédélní skoly a kroužku krésťanské vychovy žažpívaly a poté si vysléchly poucné kažaní pastora Vladislava Volného v podobé préžéntacé o tom, co žnaména ctít tatínka a maminku. Po bohoslužbé déti žhlédly, jak vypada poslusnost v praxi. Do Bludovic
totiž žavítali psovodi Katérina Matéjaskova a Lubomír Cabak ž Havírova, figurant Marcin Gawron
ž Polska a jéjich služébní psi Cassié, Saigo a Carié. Psovodi nam ukažali, jak jé jéjich psi réspéktují a
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poslouchají. Rovnéž nas séžnamili sé žakladním postojém psa u psovoda, s privolaním psa –
s prédsédnutím, jak pés chodí u nohy psovoda, jak utocí na figuranta a jak sé dokažé ovladat i
v néovladatélnych situacích. Zavérém nas séžnamili s novym druhém sportu – mondioringém.
Po této ukažcé již naslédovaly aktivity vénované détém, a to prévažné v duchu montéssoriovské vychovy. Tém ž vas, ktérym montéssoriovska vychova nic
néríka, nabížímé nékolik žajímavych informací. Pojem je odvozen od jména Maria Montessori, což byla
všestranná italská pedagožka (1870-1952), která se
po studiu medicíny věnovala výchově mentálně postižených dětí a roku 1907 otevřela pro děti z chudých
rodin první Dům dětí. Při své práci si všímala, že děti
vstřebávají zcela přirozeně a nenuceně znalosti ze svého bezprostředního okolí, že se učí mezi sebou, při výchově vycházela z potřeb malého dítěte, proto tempo přizpůsobovala jejich možnostem. V procesu výchovy a vzdělávání došla k závěru, že učitel a dítě jsou rovnocennými partnery, proto je důležité k dítěti
projevovat maximální vstřícnost, otevřenost a trpělivost, zároveň pomáhat a radit tam, kde je dítě nerozhodné.
A pravé na žakladé téchto principu byl pripravén dopolédní program pro déti nažvany Montéssori na
loucé. Paní Romana Plonkova ž Céského Tésína sé svym tymém a tymém ž Bludovic vytvorila 10 stanovisť, na nichž déti plnily ružné aktivity: požnavaly géométricka télésa, požorovaly vyvoj motyla,
požnavaly lucní kvétiny, sé žavažanyma ocima si osahavaly krychlé ružné vélikosti a stavély ž nich
komín, ždímaly a vésély pradlo, žabíjély hrébíky do spalíku, skakaly v pytlích, prés svihadlo a nakréslily spolécny obražék. Nas - organižatory vélmi potésilo, žé sé akcé žucastnilo vélké množství détí
(47) a žé jé doprovažéli jéjich rodicé nébo prarodicé, jéž jsou na téchto akcích vždy vrélé vítani. Népostradatélnou soucastí détské akcé byl i skakací hrad, na némž déti radily v prubéhu soutéžéní.
Zavérém chcémé touto céstou podékovat pastoru Vladislavu Volnému, tymu maminék ž Céského Tésína a ž Bludovic (žajisténí stanovisť a pécénych vyrobku), dalsím spolupracovníkum a kucharkam
Anné Stasiové a Iréné Dvorakové ža prípravu vyborného gulasé.

Jubileusz kasjerki
Dnia 2. czerwca obchodziła okrągły jubileusz
życiowy kasjerka naszego Zboru, pani Olga
Kotulowa.
Z tej okazji pragnę Szanownej Jubilatce złożyć
w imieniu naszego Zboru jak najserdeczniejsze
życzenia błogosławieństwa Bożego, zdrowia,
sił i pomyślności, dziękując równocześnie za jej
długoletnią ofiarną i sumienną służbę.
Drogiej Solenizantce dedykuję werset z Pisma
Świętego: Strzeż mię, Boże, bo w tobie szukam
schronienia! (Psalm 16,1)
- Prezbiterstwo i Pastor
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Flétnové kvarteto, předání „vaječinového“ žezla
a vůbec vše kolem Svatodušních svátků
Vséchny organy lidského téla jsou jédinécné a néžbytné duléžité pro fungovaní célého organismu. Ténto fakt si vypujcil apostol Pavél, když psal dopis krésťanum v mésté Korint, aby pomocí néj ilustroval, jak
si Pan Buh používa odlisnost lidí k vytvoréní spolécénství jédnotné církvé. Podobna analogié sé nabíží
také téhdy, když slysímé hrat vícé nastroju ať už
v malém, ci vétsím orchéstru. Každy nastroj hrajé jinou mélodii a précé vsé ladí a lahodí usím. Proc o tom
písi? Télésné organy i hudébní nastrojé jsou obražém
pusobéní Ducha svatého v církvi. Duch Boží obdarovava lidi ružnymi dary tak, aby si nikdo névystacil s
vírou sam, nybrž hlédal to, co schaží jému, alternativy stále nabízejí a lidé se pro ně rozhodují.
v pokladnici daru, ktérou skyta spolécénství Buď ve své pýše slepě lpí na své jediné pravdě, anebo
církvé.
pokorně hledají cesty porozumění a smíření
Nadhérnou ilustrací récéného sé vé Svatodusní v mnohosti názorů a výkladů skutečnosti.
svatky stalo odpolédní vystoupéní flétnového
kvartéta. Pan ucitél Bronislav Jonsžta spolu s
žaky žé Zakladní umélécké skoly L. Janacka
v Havírové Podlésí pripravil krasny pulhodinovy
koncért. Slysét jsmé mohli napr. rénésancní tancé, swingové kanony, maďarské lidové písné i
skladby, využívající modérní téchniku hry na
flétnu. Flétny, klarinéty, žpév ci varhany, to vsé
krasné soužnélo navždory odlisnosti, címž byla
dokrésléna slova dopolédního kažaní, v némž
mimo jiné žažnélo:
Svátek seslání Ducha svatého je mimo jiné připomenutím jednoty, která má charakterizovat křesťanskou církev, tvořenou tolika různými členy.
V Bibli je tento svátek vykreslen jako protiklad
starozákonní události budování babylónské věže.
Stavitelům byly v důsledku jejich pýchy a bohorovných aspirací zmateny jazyky, čímž bylo jejich
dílo zmařeno a jejich nabubřelost splaskla jako
mýdlová bublina. Naopak Duch, který byl seslán
na apoštoly a církev, byl darem porozumění a
předpokladem budování jednoty navzdory odlišnostem. V dějinách společnosti a církve se obě tyto
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Co jest źródłem oporu przeciwko Duchowi Świętemu? Które rzeczy uniemożliwiają Duchowi Świętemu w pełni działać w naszym życiu? Dzieje apostolskie wspominają diakona Szczepana, który stojąc
przed Sanhedrynem, pokazał starszym i uczonym w
Piśmie, na czym polega sprzeciw wobec Ducha
Świętego. Mówił o sztywnym karku, opornych sercach i uszach. Nie chodziło mu o problemy medyczne. Pojęcia te dotyczyły ludzkiej duchowości.
Sztywny kark – człowiek się nie potrafi zdjąć. Nie
ma w sobie za grosz pokory. To jest źródło oporu
wobec Ducha Świętego. Ten twardy kark sprawia,
że my nie jesteśmy zdolni nie tylko do rozmowy
z drugim człowiekiem, ale także nie jesteśmy zdolni
do rozmowy z Bogiem. Dlatego, że rozmowa zawsze
jest tam możliwa, gdzie obie strony są gotowe się
poniżyć, uniżyć, skłonić.
Drogie siostry i bracia, pamiętajmy, iż modląc się:
"Duchu Święty przyjdź…." tak naprawdę
powinniśmy patrzeć na to, jak tam z moją zdolnością do schylania się, jaki jest stan moich uszu,
jaki jest stan mojego serca. Do każdego, kto wezwie
Ducha Świętego, kto w modlitwie zegnie przed Nim

kolana i przywoła Go czystym sercem - przyjdzie.

Sžtywny kark možé stac się pržésžkodą nié tylko w
sféržé duchowéj, alé rowniéž i kulinarnéj. Nad garnkiém ž jajkami, ž ktorych miał byc žgotowany tradycyjny pokarm žiélonoswiątkowy – jajécžnica,
žginał się pržéž długié lata sžéf „grupy jajécžnicowéj”, préžbitér Karol Cyž. Chociaž ž péwnoscią nadal by potrafił žginac kark nad garnkiém ž jajkami, i
pilnowac niépowtaržalny smak tégo swiątécžnégo
pokarmu, to jédnak žé wžględu na koncžącą się kadéncję w funkcji préžbitéra, ždécydował się pržékažac symbolicžną chochlę następnému pokoléniu. Za jégo długolétnié poswięcénié, i té najlépsžé kulinarné wyniki wé wspomnianéj dyscyplinié, sérdécžné Bog žapłac!
- Vladislav Volný, pastor

Zvony, zvonky, zvonečky
Dné 19. cérvna 2014 sé v nasém kostélé konal
dalsí nadhérny koncért. Téntokrat do Bludovic žavítali hudébníci – žvoníci, ktérí rožéžnívají žvonécky,
žvonky i žvony vé svych rukou. Hraci na žvonky byli
žé dvou ružnych lokalit: jédno hudébní téléso pochažélo ž USA ž Pénsylvanié, druhé ž Céské républiky žé
Zlínského krajé. Néjprvé sé posluchacum prédstavil
soubor Zvonky dobré žpravy ž Katérinic žé Zlínského
krajé pod védéním fararky Viéry Jélinék. Jéjich soubor jé vélmi mlady - néjén co sé tycé hracu, alé i doby
jéjich trvaní. Hrají totiž od roku 2011, alé présto vélmi krasné.
Thé Southminstér Ringérs ž Pittsburghu pod védéním dirigénta Pinkértona jé hudébní téléso, ktéré
s obménami hracu i dirigénta éxistujé již od roku 1969. Mají bohaté žkusénosti ž mnoha turné po célém svété a nyní po Evropé. Méli jsmé stéstí, žé létos žavítali i do Havírova. Už pri jéjich nastupu na
plosinu, ktéra muséla byt u oltaré vystavéna, byli divaci potéséni pohlédém na krasné mladé hracé,
oblécéné vé skotském stéjnokroji. Nadséné publikum pak opakované umélcé odménovalo bourlivym
potléském a doslo také na par dotažu. Vélmi mily a sympaticky védoucí souboru nas préd každou
skladbou séžnamil s jéjí historií i obsahém. Préklad žajistil pastor Marék Rícan, takžé jažykova bariéra nébyla prékažkou.
Milí posluchači koncertu, zajisté mi dáte za pravdu, že Vám po skončení akce zněly zvony a zvonky
v uších stejně dlouho jako mně.

Pozvánka na tradiční sborový zájezd (změna termínu)
Srdečně zveme všechny členy i nečleny našeho sboru na již tradiční sborový zájezd, který se
bude konat v sobotu 6. září 2014 do Kysuc na Slovensku. Navštívíme obec Stará Bystrica, kde
se nachází nádherný orloj, dále skanzen Vychylovka, kde se rovněž projedeme parním vláčkem
po úzkokolejné trati. Můžete se přihlašovat v kanceláři sboru.
Těšíme se na příjemně prožité společné chvíle.
Bludovický Informátor / Informator Błędowicki
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Všechno má určenou chvíli
a veškeré dění pod nebem svůj čas.
(SBOROVÝ KALEIDOSKOP: duben – červen 2014)

Daniel Rochl, David a Kristýna Rochlovi
Mariana Kaslová, Milan a Tereza Kaslovi
Aneta Zegzulková, Aleš a Renáta Zegzulkovi
Dominik Rác, Tomáš Rác a Lucie Vašová
Sára Mrozková, Daniel a Andrea Mrozkovi
Sára Kubalová, Marián a Helena Kubalová
Mário Sivák, Mário Sivák a Brigita Makulová
Adam Staněk, Michal a Magdaléna Staňkovi

60 let
Jana Kondasová, Havířov – Šumbark
Urszula Labudková, Havířov - Bludovice
Elżbieta Ondruszová, Havířov – Životice
55 let
Magda Bartková, Havířov – Šumbark
František Pawlas, Havířov – Datyně
Věra Havlásková, Havířov – Bludovice
Rudolf Staś, Havířov – Město
Władysław Recmanik, Havířov - Životice

„Je čas objímat…“

„Je čas milovat…“

90 let
Miroslav Miksa, Havířov – Bludovice
Emilie Pawlasová, Havířov – Město
80 let
Zofia Gwóździová, Havířov -Životice
Arnošta Niemczyková, Havířov – Bludovice
75 let
Jaroslav Foldyna, Havířov – Bludovice
Anna Cienciałová, Havířov – Bludovice
70 let
Osvald Bilan, Horní Bludovice
Olga Kotulová, Havířov - Město
65 let
Radosław Ożana, Havířov – Bludovice
Milan Kniezek, Havířov – D. Datyně
Wanda Prymusová, Havířov – Živoříce
Jana Balonová, Havířov – Město

Hrabcovi Přemysl a Kateřina, roz. Klimšová
Motýlovi Ladislav a Jiřina, roz. Trávníková
Lipenští Pavel a Gabriela, roz. Šelongová
Hubeňákovi David a Pavla, roz. Sikorová
Látkovi Tomáš a Martina, roz. Macečková
Pawlowšti Roman a Miluše, roz. Paseková
Šebkovi David a Jana, roz. Koštířová
David Robert Hopley a Jana, roz. Hofrová
Nováčkovi Vladimír a Veronika, roz. Takáčová
Bešše Andrej a Lenka, roz. Kubiczková
Woźniakovi Marian a Klára, roz. Karabinošová
Nečasovi Filip a Michaela, roz. Jurková

„Je čas rození…“

„Je čas umírání…“
Anna Kempná, Šenov, 86 let
Vojtěch Oláh, Havířov – Šumbark, 70 let
Šárka Sedlářová, Havířov – Šumbark, 52 let
Marie Klimšová, Havířov – Prostřední Suchá, 87 let
Zofia Sztefková, Havířov – Dolní Datyně, 90 let
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