
Sanace hřbitovní kaple v Šenově 

 V ř í jnu 2018 přová dě lá fiřmá STATICS plus 

s.ř.o. sánáci káplě v S ěnově . Du voděm přácí  byly 

stá lě sě zvě ts ují cí  třhliny vě zdi zá oltá ř ěm. Po 

konzultáci sě státic kou Ing. A. Mátous kovou jsmě 

př istoupili k vářiántě  stáz ění  objěktu ocělovy mi 

lány MONOSTRAND. Jědná  sě o přvní  ětápu sáná-

cě, ktěřá  má  zámězit dáls í m s kodá m ná objěktu. 

Dřuhá  ětápá by mě lá spoc í vát v sánáci třhlin, sěs ití  

á injěktá z i zápřávění , c í mz  by mě lo dojí t 

k děfinitivní  stábilizáci třhlin. 

Mě sto S ěnov podpoř ilo sánáci u c ělovou dotácí  vě vy s i 33 tis. Kc . 

V S ěnovsky ch listěch á ná wěbovy ch střá nká ch vlástní ká objěktu – 

Fářní ho sbořu Slězskě  cí řkvě ěvángělickě  á. v. v Háví ř ově  Bludovi-

cí ch – bylá zvěř ějně ná vy zvá k dářu m. C lěnově  sbořu, ktěř í  bydlí  ná 

u zěmí  mě stá S ěnová, álě i dáls í  dá řci podpoř ili zá chřánu objěktu 

c á stkou vě vy s i Kc  15 900,-. Cělková  cěná dí lá dosá hlá tě mě ř   

87 tis. Kc . 

Jmě něm vědění  sbořu dě kuji vědění  mě stá S ěnov á vs ěm obě távy m 

dá řcu m zá jějich podpořu á s tě dřost. Rá di bychom v řěkonstřukci 

káplě pokřác ováli v př í s tí m řocě, ávs ák moměntá lně  jsmě limitová -

ni nás imi finánc ní mi moz nostmi. Z tohoto du vodu sě obřácí mě ná 

vs ěchny, ktěřy m nění  dáls í  osud tě to sákřá lní  stávby lhostějny , áby svou podpořu vyjá dř ili fořmou 

dářu ná u c ět fářní ho sbořu něbo osobně . C í slo u c tu jě 2201030707/2010. Sřděc ně  dě kujěmě.  

- Za vedení farního sboru Vladislav Volný, pastor 

Ještě jednou ze Šenova 

 V souvislosti s káplí  v S ěnově  vzpoměn mě, z ě si 

s ěnovs tí  sbořovní ci lětos př ipomně li 126. vy řoc í  záloz ě-

ní  káplě. U tě to př í lěz itosti sě dně 9. listopádu 2018  

konály v kápli bohosluz by, v řá mci nichz  vystoupil pě -

věcky  sboř Láudátě. Kláví řní  dopřovod k pí sní m zájistil 

nějmláds í  syn mánz ělu  Volny ch Mátyá s , přo ně hoz  bylo 

vystoupění  sě sbořěm Láudátě přěmiě řově . Touto cěs-
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tou mládě mu kláví řistovi dě kujěmě á tě s í mě sě ná dáls í  

spolupřá ci. Svou přěmiě řu, co sě ty c ě přofěsě zvoní ká, 

mě l v kápli v S ěnově  dořostěněc Jářomí ř Hěkěřá, ktěřy  

sě svou máminkou Hálinou Hěkěřovou řozězně l s ěnov-

sky  zvon. A z ě jdě o ná řoc nou c innost sě mu z ětě osobně  

př ěsvě dc it, pokud sě vypřáví tě do káplě á ná chví li sě 

stánětě zvoní kěm. Dě kujěmě soubořu Láudátě, z ě sě 

spolěc ně  

s pástořěm 

káz dořoc -

ně  u c ástní  

pámá tky záloz ění  káplě v S ěnově , něboť i dí ky nim 

jě káplě záplně ná á sbořovní ci jsou obohácěni huděb-

ní m zá z itkěm.   

- Pavlína Volná 

Listopadový pobyt 

 Nás ě pářtá sloz ěná  z dořostěncu , konfiřmándu , vědoucí ch á páná pástořá Vládislává Volně ho sě 

zu c ástnilá pobytu ná hořá ch, ktěřy  sě konál od 16. do 18. listopádu 2018 v Pí sku. Nás ě poc ětná  sku-

piná bylá ubytová ná ná chátě  Běskydská  oá zá. Tě mátěm pobytu bylo stářě  zná mě  př í sloví : „Vs udě 

dobř ě, domá nějlí p.“ Ná toto tě má ná m př ědná s ěli pán pástoř á jěděn z vědoucí ch Michál Kubiczěk. 

Obá mě li pouc ně  zámys lění , přotoz ě jsmě sě dozvě dě li, ják má mě řěágovát ná uřc itě  otá zky od něvě -

ř í cí ch lidí  něbo ják jě přo ná s du lěz itá  řodiná.  

Ná pobytu jsmě mě li spoustu áktivit: hřá li jsmě hřy, zpí -

váli jsmě á soutě z ili.  Dřuhy  děn jsmě sě vydáli ná vy s láp 

ná chátu Gí řovou, kdě jsmě spolěc ně  poobě dváli  

á řádostně  sě bávili. V nědě li jsmě s li do kostělá do Pí s-

ku. Sbořovní ku m ná bohosluz bě  jsmě zázpí váli pí snic ku 

á vyslěchli jsmě si ká zá ní  pástořá Jiř í ho Kálěty o tom, 

zdá jsmě v z ivotě  s ťástni. Po bohosluz bě  jsmě sě vřá tili 

ná chátu, kdě jsmě sě sbálili á spolěc ně  sě řozlouc ili.  

Cěly  ví kěnd si káz dy  uz il á tě s í mě sě zásě ná dáls í  

„supřovy “ pobyt.  

 

Čtení na pokračování - 3. část 

 Posvěcení věže kostela 

 V Dolní ch Bludovicí ch bylo dně 16. c ěřvěncě 1850 

posvě cěno mí sto uřc ěně  přo stávbu vě z ě. Bludovicky  

pástoř Běřnhářd Folwářtschny ní z ě záchytil udá losti zě 

dně 24. sřpná 1852, kdy bylá vě z  spolěc ně  sě zvony  

á hodinámi posvě cěná: 
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- Matyáš Volný 

Děti z nedělní školy si připomínaly 100 let republiky. 



 „Dně 20. c ěřvěncě 1852 odpolědně byly vě vě z i závě s ěny dvá zvony, dopolědně 21. tě hoz  mě sí cě věl-

ky  zvon. Děn sv. Bářtolomě jě (tj. 24. sřpná) jě přo bludovicky  sboř vy známny . Slávilá sě slávnost po-

svě cění  vě z ě. Křá sny , jásny  děn, poc ásí  ná m př á lo. U kostělá stá lo vělkě  shřomá z dě ní .  

Lidě  sě schá zěli cěly mi houfy z blí zká á z dálěká, bylo vidě t lidi z řu zny ch stávu . 

Bohosluz bá zác álá v 10 hodin pí sní  „Chváliz  Pá ná dus ě má “. Kolěm kostělá sě s lo zá zpě vu á zvuku  

hudby áz  k vě z i, kdě vystoupil ná třibunu pán fářá ř  Z lik z Tě s í ná á to nově , kvě tinámi  

á řu znou okřásou vyzdoběně  dí lo, to jěst vě z , hodiny á zvony du stojně  posvě til. R ěkl: „Toho, co jstě si 

př á li, jstě dosá hli. Táto vě z  budě vydá vát svě děctví  o svobodě  ví řy á ěvángělickě  cí řkvi, hořlivosti vě 

ví ř ě“. Po posvě cění  vě jmě nu Bohá Otcě, Syná i Duchá svátě ho vystoupili duchovní  spřá vci ná káměn-

ny  stupěn  př ěd vě z í  zá zpě vu „Chváltěz  Nějmocně js í ho“, kdy tu mí stní  bludovicky  fářá ř  př ipomně l, 

ják sě ěvángělí ci zá Jěho Vělic ěnstvá cí sář ě Josěfá II. zdě, u zřovná dostávě ně ho kostělá, řádováli á ny-

ní  (o 70 lět pozdě ji) bylo dá no jějich potomku m pod slávnou vlá dou cí sář ě Fřántis ká Josěfá postávit 

vě z . 

Svátá  hořlivá  obě ť bylá př ipoměnutá á tákě  s obtí z ěmi bylo to nově  dí lo vykoná no, ávs ák zdář ilo sě, 

zá co sě pátř í  vzdá t Bohu řádostně  dí ky. Tu otěvř ěl dvěř ě kostělá á lidě  sě hřnuli s něvyslovitělnou 

řádostí  dovnitř . V kostělě vědl lituřgii u oltá ř ě pán fářá ř  Klápsiá z Tě s í ná á pán fářá ř  Filipěk 

z Komořní  Lhotky mě l hlubokě  ká zá ní  ná těxt 100. Z álmu, jěhoz  pomocí  uká zál sbořu á posluchác u m, 

ják sě ěvángělická  cí řkěv vě Slězsku od c ásu  cí sář ě Josěfá I. áz  dosud vnitř ně  budujě, ják k tomu pátř í  

i vě z  v Bludovicí ch postávěná , uká zál tákě , ják si má  c lově k vá z it svobody ví řy á cí řkvě, stávě t ná Jěz í -

s i Křistu á jěho slověm sě povzbuzovát v opřávdově m kř ěsťánskě m jědná ní . 

Ká zá ní  uc inilo ná sřdcě posluchác u  vělky  dojěm. Po ká zá ní  bohosluz by skonc ily ofě řou á zpě věm pí s-

ně  „Boz ě záchověj cí sář ě“. Tá slávnost ěvángělickě  cí řkvě v Bludovicí ch zpu sobilá, z ě stářcu m, ktěř í  

zá svě ho z ivotá uvidě li á uslys ěli, c ěho sobě  zě sřdcě dlouho si př á li, vstoupily do oc í  slzy. Zu stáně jěs -

tě  dlouho v pámě ti kostělá á tohoto sbořu á potomku m á dě těm sě budě dlouho o tě to slávnosti vy-

přá vě t á vs ichni budou vzpomí nát, ják ji slávili s upř í mny m sřdcěm á s řádostí  Bohu vě řně  dus ě.“  

Př ěvzáto z knihy Věřoniky Tomá s ově  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 zúčastňo-

valy 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, z ě mámusiá zábiěřáłá mniě w niědziělę do kos ciołá.  

Siádywáłys my z mámą ná pářtěřzě. Jědnák zupěłniě piěřwszě 

spotkániě z nászym błędowickim kos ciołěm bylo chybá z okázji 

Bludovický informátor     •  3  •     Informator Błędowicki 



chřztu s więtěgo. Wtědy pástořěm zbořu był ks. Kářol Křzywon . Po z niěj, kiě-

dy miáłám13 lát, zápisáli mniě řodzicě ná náuki konfiřmácyjně, kto řě přow-

ádził ěměřytowány biskup Vládisláv Volny . Pámiętám, z ě lěkcjě přowádził 

ksiądz w sobotę dopołudniá i bářdzo ciěkáwiě opowiádáł nám o Pánu Bogu. 

Po konfiřmácji chodziłám do młodziěz y, spotykális my się w budynku ná  

fářzě, ořgánizowális my řo z ně wyciěczki w go řy, nád Zálěw Z ěřmánicki,  

w kwiětnu cořoczniě chodzilis my ná ogo lnokos ciělną wyciěczkę młodziěz y, 

pářę řázy zápřosiłá mniě kolěz ánká Hělěnká z Ciěřlická ná tzw. „C“, 

jěz dziłám náXcámPy, kto řě w tych czásách ořgánizowáno w Toszánowicách. 

Po z niěj poznáłám přzyszłěgo męz á, kátoliká Edwářdá, i dniá 1 páz dziěřniká 

1994 ř. miáłám s lub řo wniěz  w nászym kos ciělě. Potěm uřodziłám 2 syno w 

Dávidá i Adřiáná, kto řzy tákz ě 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 cho řěm Láudátě pod kiěřownictwěm 

dyřygěntki Rěginki Bědnář í kově . Chodzilis my ná cho ř wszyscy, 

ják dziěwczętá, ták chłopcy, było fájniě, miělis my występy  

w kos ciělě, s piěwális my ná chwáłę Páná. Po wyjs ciu 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 přo by Láudátě 

pod kiěřownictwěm dyřygěntki Pávlinki Volněj, á mo j piěřwszy 

występ záliczyłám ná S więtá Wiělkánocně. Dziěwczyny přzyjęły mniě sěřděczniě, mámy přo by  

w s řody. Přzynájmniěj řáz w miěsiącu stářámy się 

wystąpic  w kos ciělě. Ciěszy mniě, kiědy moz ěmy zápřě-

zěntowác  zbořownikom nászě piěs ni. 

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 zná-

jomych ábřáhámowiny. Jěstěm wdzięczná Pánu Bogu zá 

to, z ě mám męz á, dwo ch zdřowych syno w, Dávidá ná 

studiách wyz szych w Ostřáwiě i Adřiáná w 9. klásiě szkoły podstáwowěj w Háwiěřzowiě-

Błędowicách. Obáj uczęszczáli ná náuki konfiřmácyjně, oběcniě udziěláją się w młodziěz y, Dávid jáko 

jáko jěděn z přzěwodniczących.  Miěszkám w domu řodzinnym. Moją pásją jěst přácá ná gřządcě,  

lubię kwiáty, mám ich mno stwo, zwłászczá látěm.  Nájwiększą řádos c  spřáwił mi podářuněk zná-

jomych – szklářniá. Od 32 lát přácuję w sądziě okřęgowym w Háwiěřzowiě, přzěszłám přzěz 

wszystkiě oddziáły: cywilny, kářny, wykonáwczy, „opátřovnicky “. Mojá přácá polěgá ná tym,  

z ě wkłádám wszystkiě infořmácjě dotyczącě kliěnto w do PC. Přácę lubię, jěst uřozmáiconá. 
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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, kto řá w wiěku 58 lát záchořowáłá ná udář mo zgu i doznáłá pářáliz u 

połowy ciáłá. Musiáłá od podstáw uczyc  się mo wic , pisác , z ěby mo głá się podpisác  ná dokuměntách, 

uczyłá się chodzic  z láską. Jěj z yciě zmiěniło się z dniá ná dziěn . Niě mogłá ták ják káz dá inná bábciá  

zábřác  wnuko w ná wyciěczkę, ná lody, pobáwic  się 

z nimi, přzypilnowác  ich, kiědy byli máli. Oná sámá po-

třzěbowáłá codziěnněj  pomocy i kontřoli. Pomimo 

cięz kiěj chořoby ciěszyłá się z wnuko w, kiědy gřáli ná 

fořtěpiániě, tán czyli w zěspolě „Błędowiániě”,  

gdy zwłászczá Adřián břáł udziáł w přzědstáwiěniách 

dziěcięcych w kos ciělě. Miáłá wiělką siłę, by z yc  z ták 

ciěz ką chořobą přzěz 17 lát. 

Okres przedświateczny jest dla wielu najpiękniej-

szym w roku. Jak spędzasz Święta Bożego Narod-

zenia? Czego życzysz zborownikom do Nowego  

Roku 2019? 

S więtá Boz ěgo Nářodzěniá spędzám z moimi nájbliz szymi. Kiědys  řobilis my z męz ěm ták, z ě ná Wigi-

lię bylis my z chłopcámi, 1. s więto spędzális my u těs cio w, á dřugiě u moich řodzico w. Těřáz pozostáłá 

nám tylko mámá zě střony męz á, więc s więtá spędzámy z nią.  Z okázji nádchodzących s wiąt z yczę 

wszystkim domownikom wiářy zdřowiá, szczęs ciá, Boz ěgo pokoju i błogosłáwiěn stwá w cáłym řoku 

2019. 

- Děkuji za rozhovor, Pavlína Volná 
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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   



Druhá adventní neděle ve znamení kultury 

 Dně 9. přosincě 2018 zásvitlá v nás ich kostělí ch dřuhá  ádvěntní  sví cě zváná  ví řá. Jějí m duchov-

ní m posělství m jě biblicky  věřs : „Napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.“ 

Vě 2. ádvěntní  nědě li jsmě v řá mci bohosluz by zhlě dli 

huděbně  dřámáticky  přogřám dě tí  z nědě lní  s koly  

á konfiřmándu . Konfiřmándě  sě zámy s lěli nád posěl-

ství m c tyř  ádvěntní ch sví cí . U sty dě tí  ná s sví cě nábá dály 

k jědině mu: hlá sát kolěm sěbě á v nás ich domověch po-

koj, du vě ř ovát Bohu á liděm, s í ř it okolo sěbě lá sku  

á u ctu á mí t nádě ji do budoucnosti. Pák vs ichni lidě  ko-

lěm ná s uvidí  svě tlo. Dě ti z nědě lní  s koly sě vě svě m př í -

bě hu ná chví li změ nily v ándě ly á zví ř á tká, ktěřá  chtě lá 

spolěc ně  s Josěfěm á Mářií  pěc ovát o dě ťá tko. Andě lě  

mě li mnoho přá cě, áby z z ivoc is ně  ř í s ě (lě távcu  á sávcu , 

plázu  á dřávcu ) vybřáli nějvhodně js í ho kándidá tá, jí mz  

sě stál nákoněc oslí k. Těn sě totiz  něchvá stál svy mi 

př ědnostmi jáko ostátní  zví ř á tká, álě zdu řáznil svou po-

kořu á obě távou sluz bu. Svě  vystoupění  dě ti zpěstř ily 

dvě má pí sně mi. K dě těm á sbořovní ku m řovně z  přomlu-

vil pástoř Vládisláv Volny , ktěřy  sě zámě ř il ná osobu Si-

měoná á ná jěho třpě livě  c ěká ní  ná Spásitělě. Podtřhl, 

áby sě zvě st o nářozění  Křistá, Boz í  milost á lá ská s í ř ily 

skřzě ná s k ostátní m liděm.   

Po skonc ění  bohosluz by sě kostěl zác ál nápln ovát novy mi ná vs tě vní ky, něboť sě konál koncěřt z ěn-

skě ho pě věckě ho soubořu S á řká z Hořní  Suchě  pod vědění m sbořmistřyně  Dágmář Hěřoutově . 

S pě věcky m tě lěsěm jsmě mohli nějěn sní t o bí ly ch Vá nocí ch á hlá sát dobřou zpřá vu o nářozění  Křis-

tá, álě tákě  si vyslěchnout křá sně  vá noc ní  kolědy á pí s-

ně . Pě věcky  sboř dopřová zěl ná kytářu Jářosláv Holěs , 

hosty koncěřtu bylo řovně z  flě tnově  duo Luká s  Málysz-

ká á pán Břonisláv Jonsztá zě ZUS  Lěos ě Jáná c ká 

v Háví ř ově  á klářinětově  třio pod vědění m Mářtiná  

S ěvc í ká zě ZUS  Pávlá Kálěty v C ěskě m Tě s í ně . Pě věckě -

mu sbořu ná c ělě s jěho vědoucí  Dágmář Hěřoutovou 

př ějěmě hodně  tvu řc í ch sil á řádosti zě zpě vu. 

Advěntní  nědě lě bylá zákonc ěná koncěřtěm tř í  umě lcu : sopřánistky Evy Dř í zgově  - Jiřus ově , klářině-

tisty Igořá Fřántis á ká á vářhání ká Mářká Kozá ká, ktěř í  v nás ěm kostělě hřá li v řá mci přogřámu  

zváně ho 61 huděbní ch vy lětu . Vyslěchli jsmě skládby př ědní ch bářokní ch skládátělu  (J. S. Báchá,  

G. F. Há ndělá), álě tákě  c ěsky ch bářokní ch mistřu  (Jáná Dismásě Zělěnky á Adámá Michny 

z Otřádovic, jěhoz  pí sně  z Loutny c ěskě  ná s př ědvá noc ně  náládily).  

Co vs ěchno sě dá  stihnout zá jědnu ádvěntní  nědě li, to vá m bylo přá vě  př ědloz ěno. Vy, ktěř í  jstě sě 

spolěc ně  sě mnou zu c ástnili vs ěch tř í  bohosluz ěbny ch á huděbní ch ákcí  v řá mci tě to nědě lě,  

jstě zájistě  jáko já  náplně ni hluboky mi zá z itky á křá sny mi dojmy. A ty př ěcě pátř í  k Advěntu.  
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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 odpo-

věděl: „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 břátř i, 

v Advěntu i o Vá nocí ch sě v biblicky ch těxtěch vělmi c ásto 

objěvují  ándě lě . Andě l př is ěl k Záchářiá s ovi, otci Jáná Kř ti-

tělě, k Mářii, mátcě Pá ná Jěz í s ě, k pásty ř u m á zá stupu m 

lidí . Vě vs ěch tě chto př í páděch to byl Gábřiěl, ktěřy  mě l 

zvlá s tní  postávění  př ěd Hospodinovou tvá ř í .  

Andě l, řecky angelos, jě těn, ktěřy  něsě posělství , dobřou 

zvě st. My c ásto dobřy m liděm c i př á tělu m ř í ká mě: „Ty jsi 

můj anděl.“ Obvyklě to jě těn, ktěřy  ná s potě s í , kdyz  jsmě 

smutní , os ětř í , kdyz  jsmě němocní , usmě jě sě ná ná s něbo 

umí  pohládit, závolá  ná m, kdyz  ná s ně jákou dobu něvidě l, 

á zěptá  sě, ják sě má mě. Andě l mu z ě mí t podobu  

mys lěnky, kdyz  ná s nápádně, ábychom ně komu odpustili, 

ně koho návs tí vili. Andě l jě Boz í  hlás v tobě , Boz í  signá l, 

ktěřy  záchytí mě něbo nězáchytí mě. Advěnt jě období , vě 

ktěřě m si kláděmě otá zku - jě mu j př ijí mác  v poř á dku? Ně-

ní  ně ják záněsěny , s pinávy , doká z ě záchytit Boz í  hlás, ktě-

řy  kě mně  smě ř ujě? Ti, ktěř í  pouz í vájí  poc í tác , znájí  pojěm 

řěstářtovát. Advěnt - to jě řěstářtová ní , sěbězpytová ní , ob-

novění  citlivosti ná Boz í  hlás. Jáky  byl obsáh ándě lskě  

zvě sti? Vě vs ěch tř í  zmin ovány ch ándě l zác ál slověm: NEBOJ SE (Záchářiá s i, Mářiě, zá stupy). Jě to ná -

hodá? Střách á obávy ná s dopřová zějí  cěly  z ivot. Bojí mě sě němoci, bězmoci, stá řnutí , zloc inu , něs tě s-

tí , třágě dií , řozpádu mánz ělství , něshod v řodiná ch, těřořismu átd. 

Vzpomí ná m si ná jědno ká zá ní  přoněsěně  v Bludovicí ch, vě ktěřě m sě objěvoválo slovo NEBOJ SE.  

Asi zá tř i mě sí cě po tomto ká zá ní  zá mnou př is lá ně jáká  z ěná á dě koválá mi zá ně j. Vypřá vě lá mi, z ě 

zá pá ř dní  po vyslěchnutí  ká zá ní  s lá ná onkologickou opěřáci, zě ktěřě  mě lá hřu zu, á po cělou dobu 

př ěd uspá ní m si ná opěřác ní m lu z ku opákoválá slovo NEBOJ SE. Uvě domil jsěm si, ják si slovo 

z Pí smá, ktěřě  ná s povzbudilo, mu z ěmě př isvojit, př ivlástnit á ják ná s mu z ě ně st. 

Po ándě lově  zvě stová ní  Mářii oc ěká vál Bu h ná jějí  souhlás. Bu h totiz  něvstupujě do lidskě ho z ivotá 

áni sřdcě běz nás ěho souhlásu. V Advěntu si uvě domujěmě, z ě Křistus vstoupil do svě tá, do dě jin,  

á př ěděvs í m chcě vstoupit do lidskě ho z ivotá, do nás ěho lidskě ho př í bě hu, nás ich zá pásu , přohěř  

á řězignácí . Stějně  jáko Mářiě vyjá dř ilá Pá nu Bohu svu j souhlás k jěho tájěmně mu koná ní ,  

ták i Křistus c ěká  ná ná s  souhlás př ědě dvěř mi nás ich z ivotu , áby do nich vněsl smysl á mohl ná s obo-

hátit. Něovlá dně ná s ná silí m, tis ě á pokořně  c ěká  ná nás ě pozvá ní . 
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Křty 
Adéla Bartečková,  

Jan a Tereza Bartečkovi 

Andrea Gavlasová,  

Michal Gavlas a Jana Kaderková 

Laura Čápová,  

Martin Čáp a Zuzana Prokšová 

Sebastian Stojka,  

Ján Benda a Darina Kanalošová 

Martin Liebreich,  

Martin a Hana Liebreichovi 

Nickolas Fülöp,  

Zdeněk a Zuzana Fülöpovi 

Petr David Byrtus,  

Petr a Kristýna Byrtusovi 

Jan a Jiří Wawrzyczkovi,  

Jiří Wawrzyczek a Jana Jiříčková 

Samuel a Viktorie Mezeovi,  

Patrik a Sylvie Mezeovi 

MUDr. Hana Spratková 

Lukáš Kiác 

Bc. Veronika Šamonilová 

Karel Šamonil 

Lukáš Štochl, Lýdie Štochlová 

 

Svatby 
Kubienovi Vojtěch a Andrea, roz. Miková 

Kubalovi Viktor a Lucie, roz. Šarközyová 

 

Jubilanté 

70 let 

Němec Vladislav, Havířov Bludovice  

60 let 

Fukalová Pavla, Havířov Město 

Kvapulinský Karel, Datyně 

Havlásek Jiří, Havířov Bludovice  

Burdová Aurelie, Havířov Bludovice  

55 let 

Javorek Tomáš, Havířov Bludovice 

Bilanová Renáta, Havířov Město  

50 let 

Židková Dana, Těrlicko 

Siudová Karin, Havířov Bludovice  

 

Pohřby 
Anna Jasioková, roz. Pietrusová, 

87 let, Havířov Město 

Helena Fukalová, roz. Fonioková,  

88 let, Havířov Město 

Emilie Przybylová, roz. Kiszková,  

93 let, Havířov Životice 

Tadeusz Nierostek, 88 let, Havířov Bludovice 
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