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Sanace hřbitovní kaple v Šenově
V říjnu 2018 přovádělá fiřmá STATICS plus
s.ř.o. sánáci káplě v Sěnově. Duvoděm přácí byly
stálě sě zvětsující třhliny vě zdi zá oltářěm. Po
konzultáci sě státickou Ing. A. Mátouskovou jsmě
přistoupili k vářiántě stázění objěktu ocělovymi
lány MONOSTRAND. Jědná sě o přvní ětápu sánácě, ktěřá má zámězit dálsím skodám ná objěktu.
Dřuhá ětápá by mělá spocívát v sánáci třhlin, sěsití
á injěktázi zápřávění, címz by mělo dojít
k děfinitivní stábilizáci třhlin.
Město Sěnov podpořilo sánáci ucělovou dotácí vě vysi 33 tis. Kc.
V Sěnovskych listěch á ná wěbovych střánkách vlástníká objěktu –
Fářního sbořu Slězskě cířkvě ěvángělickě á. v. v Hávířově Bludovicích – bylá zvěřějněná vyzvá k dářum. Clěnově sbořu, ktěří bydlí ná
uzěmí městá Sěnová, álě i dálsí dářci podpořili záchřánu objěktu
cástkou vě vysi Kc 15 900,-. Cělková cěná dílá dosáhlá těměř
87 tis. Kc.
Jměněm vědění sbořu děkuji vědění městá Sěnov á vsěm obětávym
dářcum zá jějich podpořu á stědřost. Rádi bychom v řěkonstřukci
káplě pokřácováli v přístím řocě, ávsák moměntálně jsmě limitováni násimi fináncními moznostmi. Z tohoto duvodu sě obřácímě ná
vsěchny, ktěřym nění dálsí osud těto sákřální stávby lhostějny, áby svou podpořu vyjádřili fořmou
dářu ná ucět fářního sbořu něbo osobně. Císlo uctu jě 2201030707/2010. Sřděcně děkujěmě.
- Za vedení farního sboru Vladislav Volný, pastor

Ještě jednou ze Šenova
V souvislosti s káplí v Sěnově vzpoměnmě, zě si
sěnovstí sbořovníci lětos připomněli 126. vyřocí zálozění káplě. U těto přílězitosti sě dně 9. listopádu 2018
konály v kápli bohosluzby, v řámci nichz vystoupil pěvěcky sboř Láudátě. Klávířní dopřovod k písním zájistil
nějmládsí syn mánzělu Volnych Mátyás, přo něhoz bylo
vystoupění sě sbořěm Láudátě přěmiěřově. Touto cěsBludovický informátor
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tou mláděmu klávířistovi děkujěmě á těsímě sě ná dálsí
spolupřáci. Svou přěmiěřu, co sě tycě přofěsě zvoníká,
měl v kápli v Sěnově dořostěněc Jářomíř Hěkěřá, ktěřy
sě svou máminkou Hálinou Hěkěřovou řozězněl sěnovsky zvon. A zě jdě o nářocnou cinnost sě muzětě osobně
přěsvědcit, pokud sě vypřávítě do káplě á ná chvíli sě
stánětě zvoníkěm. Děkujěmě soubořu Láudátě, zě sě
spolěcně
s pástořěm
kázdořocně ucástní
pámátky zálozění káplě v Sěnově, něboť i díky nim
jě káplě záplněná á sbořovníci jsou obohácěni huděbním zázitkěm.
- Pavlína Volná

Listopadový pobyt
Násě pářtá slozěná z dořostěncu, konfiřmándu, vědoucích á páná pástořá Vládislává Volněho sě
zucástnilá pobytu ná hořách, ktěřy sě konál od 16. do 18. listopádu 2018 v Písku. Násě pocětná skupiná bylá ubytováná ná chátě Běskydská oázá. Těmátěm pobytu bylo stářě známě přísloví: „Vsudě
dobřě, domá nějlíp.“ Ná toto těmá nám přědnásěli pán pástoř á jěděn z vědoucích Michál Kubiczěk.
Obá měli poucně zámyslění, přotozě jsmě sě dozvěděli, ják mámě řěágovát ná uřcitě otázky od něvěřících lidí něbo ják jě přo nás dulězitá řodiná.
Ná pobytu jsmě měli spoustu áktivit: hřáli jsmě hřy, zpíváli jsmě á soutězili. Dřuhy děn jsmě sě vydáli ná vysláp
ná chátu Gířovou, kdě jsmě spolěcně poobědváli
á řádostně sě bávili. V něděli jsmě sli do kostělá do Písku. Sbořovníkum ná bohosluzbě jsmě zázpíváli písnicku
á vyslěchli jsmě si kázání pástořá Jiřího Kálěty o tom,
zdá jsmě v zivotě sťástni. Po bohosluzbě jsmě sě vřátili
ná chátu, kdě jsmě sě sbálili á spolěcně sě řozloucili.
Cěly víkěnd si kázdy uzil á těsímě sě zásě ná dálsí
„supřovy“ pobyt.

- Matyáš Volný

Čtení na pokračování - 3. část
Posvěcení věže kostela
V Dolních Bludovicích bylo dně 16. cěřvěncě 1850
posvěcěno místo uřcěně přo stávbu vězě. Bludovicky
pástoř Běřnhářd Folwářtschny nízě záchytil události zě
dně 24. sřpná 1852, kdy bylá věz spolěcně sě zvony
á hodinámi posvěcěná:
Děti z nedělní školy si připomínaly 100 let republiky.
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„Dně 20. cěřvěncě 1852 odpolědně byly vě vězi závěsěny dvá zvony, dopolědně 21. těhoz měsícě vělky zvon. Děn sv. Bářtolomějě (tj. 24. sřpná) jě přo bludovicky sboř vyznámny. Slávilá sě slávnost posvěcění vězě. Křásny, jásny děn, pocásí nám přálo. U kostělá stálo vělkě shřomázdění.
Lidě sě scházěli cělymi houfy z blízká á z dálěká, bylo vidět lidi z řuznych stávu.
Bohosluzbá zácálá v 10 hodin písní „Chváliz Páná dusě má“. Kolěm kostělá sě slo zá zpěvu á zvuku
hudby áz k vězi, kdě vystoupil ná třibunu pán fářář Zlik z Těsíná á to nově, květinámi
á řuznou okřásou vyzdoběně dílo, to jěst věz, hodiny á zvony dustojně posvětil. Rěkl: „Toho, co jstě si
přáli, jstě dosáhli. Táto věz budě vydávát svěděctví o svobodě vířy á ěvángělickě cířkvi, hořlivosti vě
vířě“. Po posvěcění vě jměnu Bohá Otcě, Syná i Duchá svátěho vystoupili duchovní spřávci ná káměnny stupěn přěd vězí zá zpěvu „Chváltěz Nějmocnějsího“, kdy tu místní bludovicky fářář připomněl,
ják sě ěvángělíci zá Jěho Vělicěnstvá císářě Josěfá II. zdě, u zřovná dostávěněho kostělá, řádováli á nyní (o 70 lět později) bylo dáno jějich potomkum pod slávnou vládou císářě Fřántiská Josěfá postávit
věz.
Svátá hořlivá oběť bylá připoměnutá á tákě s obtízěmi bylo to nově dílo vykonáno, ávsák zdářilo sě,
zá co sě pátří vzdát Bohu řádostně díky. Tu otěvřěl dvěřě kostělá á lidě sě hřnuli s něvyslovitělnou
řádostí dovnitř. V kostělě vědl lituřgii u oltářě pán fářář Klápsiá z Těsíná á pán fářář Filipěk
z Komořní Lhotky měl hlubokě kázání ná těxt 100. Zálmu, jěhoz pomocí ukázál sbořu á posluchácum,
ják sě ěvángělická cířkěv vě Slězsku od cásu císářě Josěfá I. áz dosud vnitřně budujě, ják k tomu pátří
i věz v Bludovicích postávěná, ukázál tákě, ják si má clověk vázit svobody vířy á cířkvě, stávět ná Jězísi Křistu á jěho slověm sě povzbuzovát v opřávdověm křěsťánskěm jědnání.
Kázání ucinilo ná sřdcě posluchácu vělky dojěm. Po kázání bohosluzby skoncily ofěřou á zpěvěm písně „Bozě záchověj císářě“. Tá slávnost ěvángělickě cířkvě v Bludovicích zpusobilá, zě stářcum, ktěří
zá svěho zivotá uviděli á uslysěli, cěho sobě zě sřdcě dlouho si přáli, vstoupily do ocí slzy. Zustáně jěstě dlouho v páměti kostělá á tohoto sbořu á potomkum á dětěm sě budě dlouho o těto slávnosti vypřávět á vsichni budou vzpomínát, ják ji slávili s upřímnym sřdcěm á s řádostí Bohu věřně dusě.“
Přěvzáto z knihy Věřoniky Tomásově Evangelíci na Těšínsku v tolerančním období (1781 – 1861).

Rozhovor s Karin Suidovou
S Karin Siudovou, rozenou Ciencialovou, se znám již od dětství.
Společně jsme absolvovaly konfirmační výuku a poté jsme se zúčastňovaly setkání mládeže. Máme mnoho společných zážitků a v poslední
době jsem vděčná za to, že se naše cesty k sobě opět více přiblížily.
Karin se totiž od roku 2016 stala jednou z členek Laudate a patří
k jeho pravidelným účastnicím.
Ze zborem w Błędowicach Cię łączy wiele wspólnego. Możesz
nam o tym powiedzieć?
Od uřodzěniá miěszkáłám z řodzicámi w Háwiěřzowiě-Błędowicách.
Pámiętám, zě mámusiá zábiěřáłá mniě w niědziělę do kosciołá.
Siádywáłysmy z mámą ná pářtěřzě. Jědnák zupěłniě piěřwszě
spotkániě z nászym błędowickim kosciołěm bylo chybá z okázji
Bludovický informátor
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chřztu swiętěgo. Wtědy pástořěm zbořu był ks. Kářol Křzywon. Pozniěj, kiědy miáłám13 lát, zápisáli mniě řodzicě ná náuki konfiřmácyjně, ktořě přowádził ěměřytowány biskup Vládisláv Volny. Pámiętám, zě lěkcjě přowádził
ksiądz w sobotę dopołudniá i bářdzo ciěkáwiě opowiádáł nám o Pánu Bogu.
Po konfiřmácji chodziłám do młodziězy, spotykálismy się w budynku ná
fářzě, ořgánizowálismy řozně wyciěczki w gořy, nád Zálěw Zěřmánicki,
w kwiětnu cořoczniě chodzilismy ná ogolnokosciělną wyciěczkę młodziězy,
pářę řázy zápřosiłá mniě kolězánká Hělěnká z Ciěřlická ná tzw. „C“,
jězdziłám náXcámPy, ktořě w tych czásách ořgánizowáno w Toszánowicách.
Pozniěj poznáłám přzyszłěgo męzá, kátoliká Edwářdá, i dniá 1 pázdziěřniká
1994 ř. miáłám slub řowniěz w nászym kosciělě. Potěm uřodziłám 2 synow
Dávidá i Adřiáná, ktořzy tákzě byli ochřzczěni w Błędowicách.

Twoi synowie David (prowadzi dorost) i Adrian są
aktywnymi uczestnikami błędowickiego dorostu. Jak ty
wspominasz na lata spędzone w naszej młodzieży?
Młodziěz kojářzy mi się z chořěm Láudátě pod kiěřownictwěm
dyřygěntki Rěginki Bědnáříkově. Chodzilismy ná choř wszyscy,
ják dziěwczętá, ták chłopcy, było fájniě, miělismy występy
w kosciělě, spiěwálismy ná chwáłę Páná. Po wyjsciu zá mąz
zájęłám się řodziną, uřodzili mi się chłopcy, záchořowáłá mámá.
Było třzěbá pomágác táciě w opiěcě nád mámą.
Śpiewasz w chórku Laudate. Jak się pośród nas czujesz i jak
przeżywasz wspólne występy w kościele?
W řoku 2016 záczęłám ponowniě uczęszczác ná přoby Láudátě
pod kiěřownictwěm dyřygěntki Pávlinki Volněj, á moj piěřwszy
występ záliczyłám ná Swiętá Wiělkánocně. Dziěwczyny přzyjęły mniě sěřděczniě, mámy přoby
w sřody. Přzynájmniěj řáz w miěsiącu stářámy się
wystąpic w kosciělě. Ciěszy mniě, kiědy mozěmy zápřězěntowác zbořownikom nászě piěsni.
Niedawno obchodziłaś swój jubileusz życiowy. Jakie
są Twoje dalsze plany jak w życiu prywatnym,
tak w zawodowym?
1 gřudniá 2018 ř. obchodziłám w křęgu řodziny i znájomych ábřáhámowiny. Jěstěm wdzięczná Pánu Bogu zá
to, zě mám męzá, dwoch zdřowych synow, Dávidá ná
studiách wyzszych w Ostřáwiě i Adřiáná w 9. klásiě szkoły podstáwowěj w HáwiěřzowiěBłędowicách. Obáj uczęszczáli ná náuki konfiřmácyjně, oběcniě udziěláją się w młodziězy, Dávid jáko
jáko jěděn z přzěwodniczących. Miěszkám w domu řodzinnym. Moją pásją jěst přácá ná gřządcě,
lubię kwiáty, mám ich mnostwo, zwłászczá látěm. Nájwiększą řádosc spřáwił mi podářuněk znájomych – szklářniá. Od 32 lát přácuję w sądziě okřęgowym w Háwiěřzowiě, přzěszłám přzěz
wszystkiě oddziáły: cywilny, kářny, wykonáwczy, „opátřovnicky“. Mojá přácá polěgá ná tym,
zě wkłádám wszystkiě infořmácjě dotyczącě kliěntow do PC. Přácę lubię, jěst uřozmáiconá.
Bludovický informátor
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Czy jest ktoś, kto w twoim życiu jest dla ciebie wzorem? Jeśli tak, to powiedz nam o nim.

Ták, moim wzořěm byłá mámá, ktořá w wiěku 58 lát záchořowáłá ná udář mozgu i doznáłá pářálizu
połowy ciáłá. Musiáłá od podstáw uczyc się mowic, pisác, zěby mogłá się podpisác ná dokuměntách,
uczyłá się chodzic z láską. Jěj zyciě zmiěniło się z dniá ná dziěn. Niě mogłá ták ják kázdá inná bábciá
zábřác wnukow ná wyciěczkę, ná lody, pobáwic się
z nimi, přzypilnowác ich, kiědy byli máli. Oná sámá potřzěbowáłá codziěnněj pomocy i kontřoli. Pomimo
cięzkiěj chořoby ciěszyłá się z wnukow, kiědy gřáli ná
fořtěpiániě, tánczyli w zěspolě „Błędowiániě”,
gdy zwłászczá Adřián břáł udziáł w přzědstáwiěniách
dziěcięcych w kosciělě. Miáłá wiělką siłę, by zyc z ták
ciězką chořobą přzěz 17 lát.
Okres przedświateczny jest dla wielu najpiękniejszym w roku. Jak spędzasz Święta Bożego Narodzenia? Czego życzysz zborownikom do Nowego
Roku 2019?
Swiętá Bozěgo Nářodzěniá spędzám z moimi nájblizszymi. Kiědys řobilismy z męzěm ták, zě ná Wigilię bylismy z chłopcámi, 1. swięto spędzálismy u těsciow, á dřugiě u moich řodzicow. Těřáz pozostáłá
nám tylko mámá zě střony męzá, więc swiętá spędzámy z nią. Z okázji nádchodzących swiąt zyczę
wszystkim domownikom wiářy zdřowiá, szczęsciá, Bozěgo pokoju i błogosłáwiěnstwá w cáłym řoku
2019.

- Děkuji za rozhovor, Pavlína Volná

Přání do nového roku
Dzisiaj narodził się Zbawiciel,
Waszego świata Odkupiciel,
Więc niech będzie koniec złemu
I oddajmy hołd nasz Jemu!
Dużo radości w dniach Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego Roku.
Milí členové sboru, přátelé,
ať se v období Vánoc i v celém příštím roce
v našem osobním, rodinném i sborovém životě
naplní slova andělů o veliké radosti
pro všechny lidi, kterou přináší Ježíš Kristus.
pástoř Vládisláv Volny
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Druhá adventní neděle ve znamení kultury
Dně 9. přosincě 2018 zásvitlá v násich kostělích dřuhá ádvěntní svícě zváná vířá. Jějím duchovním posělstvím jě biblicky věřs: „Napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.“
Vě 2. ádvěntní něděli jsmě v řámci bohosluzby zhlědli
huděbně dřámáticky přogřám dětí z nědělní skoly
á konfiřmándu. Konfiřmándě sě zámyslěli nád posělstvím ctyř ádvěntních svící. Usty dětí nás svícě nábádály
k jědiněmu: hlását kolěm sěbě á v násich domověch pokoj, duvěřovát Bohu á liděm, sířit okolo sěbě lásku
á uctu á mít náději do budoucnosti. Pák vsichni lidě kolěm nás uvidí světlo. Děti z nědělní skoly sě vě svěm příběhu ná chvíli změnily v ánděly á zvířátká, ktěřá chtělá
spolěcně s Josěfěm á Mářií pěcovát o děťátko. Andělě
měli mnoho přácě, áby z zivocisně řísě (lětávcu á sávcu,
plázu á dřávcu) vybřáli nějvhodnějsího kándidátá, jímz
sě stál nákoněc oslík. Těn sě totiz něchvástál svymi
přědnostmi jáko ostátní zvířátká, álě zduřáznil svou pokořu á obětávou sluzbu. Svě vystoupění děti zpěstřily
dvěmá písněmi. K dětěm á sbořovníkum řovněz přomluvil pástoř Vládisláv Volny, ktěřy sě záměřil ná osobu Siměoná á ná jěho třpělivě cěkání ná Spásitělě. Podtřhl,
áby sě zvěst o nářozění Křistá, Bozí milost á láská sířily
skřzě nás k ostátním liděm.
Po skoncění bohosluzby sě kostěl zácál náplnovát novymi návstěvníky, něboť sě konál koncěřt zěnskěho pěvěckěho soubořu Sářká z Hořní Suchě pod věděním sbořmistřyně Dágmář Hěřoutově.
S pěvěckym tělěsěm jsmě mohli nějěn snít o bílych Vánocích á hlását dobřou zpřávu o nářozění Křistá, álě tákě si vyslěchnout křásně vánocní kolědy á písně. Pěvěcky sboř dopřovázěl ná kytářu Jářosláv Holěs,
hosty koncěřtu bylo řovněz flětnově duo Lukás Mályszká á pán Břonisláv Jonsztá zě ZUS Lěosě Jánácká
v Hávířově á klářinětově třio pod věděním Mářtiná
Sěvcíká zě ZUS Pávlá Kálěty v Cěskěm Těsíně. Pěvěckěmu sbořu ná cělě s jěho vědoucí Dágmář Hěřoutovou
přějěmě hodně tvuřcích sil á řádosti zě zpěvu.
Advěntní nědělě bylá zákoncěná koncěřtěm tří umělcu: sopřánistky Evy Dřízgově - Jiřusově, klářinětisty Igořá Fřántisáká á vářháníká Mářká Kozáká, ktěří v násěm kostělě hřáli v řámci přogřámu
zváněho 61 huděbních vylětu. Vyslěchli jsmě skládby přědních bářokních skládátělu (J. S. Báchá,
G. F. Hándělá), álě tákě cěskych bářokních mistřu (Jáná Dismásě Zělěnky á Adámá Michny
z Otřádovic, jěhoz písně z Loutny cěskě nás přědvánocně náládily).
Co vsěchno sě dá stihnout zá jědnu ádvěntní něděli, to vám bylo přávě přědlozěno. Vy, ktěří jstě sě
spolěcně sě mnou zucástnili vsěch tří bohosluzěbnych á huděbních ákcí v řámci těto nědělě,
jstě zájistě jáko já náplněni hlubokymi zázitky á křásnymi dojmy. A ty přěcě pátří k Advěntu.
- Pavlína Volná
Bludovický informátor
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Adventní kázání pronesené emeritním biskupem Vladislavem Volným
Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. Hle, počneš
a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem nejvyššího a Pán Bůh mu dá
trůn jeho otce Davida. Maria řekla andělovi: „Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?“ Anděl jí odpověděl: „Sestoupí na tebe Duch svatý a moc nejvyššího tě zastíní i tvé dítě bude svaté a bude nazýváno Syn
Boží.“
(Lk 1,30-32,34-35)
Milě sěstřy á břátři,
v Advěntu i o Vánocích sě v biblickych těxtěch vělmi cásto
objěvují ándělě. Anděl přisěl k Záchářiásovi, otci Jáná Křtitělě, k Mářii, mátcě Páná Jězísě, k pástyřum á zástupum
lidí. Vě vsěch těchto přípáděch to byl Gábřiěl, ktěřy měl
zvlástní postávění přěd Hospodinovou tváří.
Anděl, řecky angelos, jě těn, ktěřy něsě posělství, dobřou
zvěst. My cásto dobřym liděm ci přátělum říkámě: „Ty jsi
můj anděl.“ Obvyklě to jě těn, ktěřy nás potěsí, kdyz jsmě
smutní, osětří, kdyz jsmě němocní, usmějě sě ná nás něbo
umí pohládit, závolá nám, kdyz nás nějákou dobu něviděl,
á zěptá sě, ják sě mámě. Anděl muzě mít podobu
myslěnky, kdyz nás nápádně, ábychom někomu odpustili,
někoho návstívili. Anděl jě Bozí hlás v tobě, Bozí signál,
ktěřy záchytímě něbo nězáchytímě. Advěnt jě období, vě
ktěřěm si kláděmě otázku - jě muj přijímác v pořádku? Nění něják záněsěny, spinávy, dokázě záchytit Bozí hlás, ktěřy kě mně směřujě? Ti, ktěří pouzívájí pocítác, znájí pojěm
řěstářtovát. Advěnt - to jě řěstářtování, sěbězpytování, obnovění citlivosti ná Bozí hlás. Jáky byl obsáh ándělskě
zvěsti? Vě vsěch tří zminoványch ánděl zácál slověm: NEBOJ SE (Záchářiási, Mářiě, zástupy). Jě to náhodá? Střách á obávy nás dopřovázějí cěly zivot. Bojímě sě němoci, bězmoci, stářnutí, zlocinu, něstěstí, třágědií, řozpádu mánzělství, něshod v řodinách, těřořismu átd.
Vzpomínám si ná jědno kázání přoněsěně v Bludovicích, vě ktěřěm sě objěvoválo slovo NEBOJ SE.
Asi zá tři měsícě po tomto kázání zá mnou přislá nějáká zěná á děkoválá mi zá něj. Vypřávělá mi, zě
zá pář dní po vyslěchnutí kázání slá ná onkologickou opěřáci, zě ktěřě mělá hřuzu, á po cělou dobu
přěd uspáním si ná opěřácním luzku opákoválá slovo NEBOJ SE. Uvědomil jsěm si, ják si slovo
z Písmá, ktěřě nás povzbudilo, muzěmě přisvojit, přivlástnit á ják nás muzě něst.
Po ándělově zvěstování Mářii ocěkávál Buh ná jějí souhlás. Buh totiz něvstupujě do lidskěho zivotá
áni sřdcě běz násěho souhlásu. V Advěntu si uvědomujěmě, zě Křistus vstoupil do světá, do dějin,
á přěděvsím chcě vstoupit do lidskěho zivotá, do násěho lidskěho příběhu, násich zápásu, přohěř
á řězignácí. Stějně jáko Mářiě vyjádřilá Pánu Bohu svuj souhlás k jěho tájěmněmu konání,
ták i Křistus cěká ná nás souhlás přědě dvěřmi násich zivotu, áby do nich vněsl smysl á mohl nás obohátit. Něovládně nás násilím, tisě á pokořně cěká ná násě pozvání.
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Křty

Jubilanté

Adéla Bartečková,
Jan a Tereza Bartečkovi

70 let
Němec Vladislav, Havířov Bludovice

Andrea Gavlasová,
Michal Gavlas a Jana Kaderková

60 let

Laura Čápová,
Martin Čáp a Zuzana Prokšová

Fukalová Pavla, Havířov Město
Kvapulinský Karel, Datyně

Sebastian Stojka,
Ján Benda a Darina Kanalošová

Havlásek Jiří, Havířov Bludovice

Martin Liebreich,
Martin a Hana Liebreichovi

Burdová Aurelie, Havířov Bludovice

55 let

Nickolas Fülöp,
Zdeněk a Zuzana Fülöpovi

Javorek Tomáš, Havířov Bludovice
Bilanová Renáta, Havířov Město

Petr David Byrtus,
Petr a Kristýna Byrtusovi

50 let

Jan a Jiří Wawrzyczkovi,
Jiří Wawrzyczek a Jana Jiříčková

Židková Dana, Těrlicko
Siudová Karin, Havířov Bludovice

Samuel a Viktorie Mezeovi,
Patrik a Sylvie Mezeovi
MUDr. Hana Spratková

Pohřby

Lukáš Kiác

Anna Jasioková, roz. Pietrusová,
87 let, Havířov Město

Bc. Veronika Šamonilová

Helena Fukalová, roz. Fonioková,
88 let, Havířov Město

Karel Šamonil
Lukáš Štochl, Lýdie Štochlová

Emilie Przybylová, roz. Kiszková,
93 let, Havířov Životice

Svatby

Tadeusz Nierostek, 88 let, Havířov Bludovice

Kubienovi Vojtěch a Andrea, roz. Miková
Kubalovi Viktor a Lucie, roz. Šarközyová
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