
 

 

 

 

 
    

        2. 3. Kubienová Jaroslava               11. 3. Vőrőš Zdeněk 

 

   3. 3. Rada Miroslav                            15. 3. Siejová Jasmine Anna 

 

   4. 3. Rafaj Jan                15. 3. Dubický Tim 

 

   4. 3. Rusnok Rostislav                              21. 3. Hudcová Jana 

 

   7. 3. Dohnal Daniel    23. 3. Běčák Jaroslav 

 

   7. 3. Vőrőšová Marie   26.3. Pletka Aleš 

 

        31. 3. Chromíková Lenka 

 

         V tomto měsíci se znovu můžeme radovat z několika našich milých, 

kteří slaví své narozeniny. Všem přejeme mnoho trpělivosti, zdraví a 

Božího požehnání      

 

                         

„Ať tě neopouští milosrdenství a věrnost! Přivaž si je na hrdlo, 

napiš je na tabulku svého srdce. Tak najdeš milost a uznání 

v očích Božích i lidských.“                                         Přísloví 3;3,4 
 

 

Zpestření 

 

datum SŠ příběh před kázáním 

 4.3. VG Jurečková M. chvály 

11.3. Pavlátová D. Verešová L. Pletkovi 

18.3. Lipusová K. Hellebrandová Z. Verešovi ml. 

 25.3. Siejová J. ml. Gajdošíková V. ml. Sborovka, píseň ženy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program sobot a ostatních setkání: 

 
dopolední bohoslužba    odpolední shromáždění 

 

4. 3. kázání –   br. Kašlík D.   zkouška sborového zpěvu, oběd uč. Sobotní šk. 

 

11. 3. kázání -  s. Koloničná A. 
 

18. 3. kázání – br. Švihálek L.                   16:30 – koncert M.E.K.A. 

 

25. 3. kázání -  br.Kašlík D. VP12: 30 – Studium Bible – korintským 11. Kap 

                                                  17:00 -  Dětský večírek 

 
Výbor sboru : 13. března v 18:00 

Emailová adresa na příspěvky: klaralipusova@seznam.cz             
Webová adresa sboru:  radvanice.casd.cz, www.facebook.com/SborOstravaRadvanice 

Uzávěrka Náměsíčníku na duben 2017 bude 17. března. 

mailto:klaralipusova@seznam.cz
http://www.facebook.com/SborOstravaRadvanice


Tužka  

Malý chlapec pozoroval svoji babičku, jak píše dopis. Najednou se zeptal: 

„Nepíšeš příběh, co se nám stal. Není to náhodou příběh o mně?“ Babička 

zvedla oči od psaní, chvíli se zamyslela a s úsměvem vnoučkovi odpověděla: 

„Máš pravdu, píši o tobě. Avšak tužka, kterou píši, je důležitější než slova. 

Byla bych ráda, kdybys i ty byl jako ona, až vyrosteš.“  

Chlapec se zaraženě díval na tužku, ale neviděl na ní nic zvláštního. Je to 

přece úplně obyčejná tužka.  

„Všechno záleží na úhlu pohledu. Tato tužka má pět dobrých vlastností, které 

ti zaručí spokojený život, jaký můžeš mít i ty:  

1. Můžeš dělat velké věci, ale nikdy nezapomeň, že existuje Ruka, která tvoje 

kroky vede. Tou rukou je Bůh a On tě vždy povede podle své vůle.  

2. Někdy budeš muset psaní přerušit a tužku ostrouhat. Tužka přitom bude 

trpět, ale pak bude spokojená, protože bude opět ostrá jako předtím. Proto se 

nauč snášet bolest, protože ona nás učí být lepšími.  

3. Při psaní tužkou můžeš kdykoliv použít gumu a vygumovat, co jsi napsal 

špatně. Nauč se, že když máme něco napravit, neznamená to, že je to pro nás 

něco zlého, ale právě naopak. Může to být velmi užitečné, abychom 

nevybočili z cesty spravedlnosti.  

4. Není důležité, z jakého dřeva je tužka vyrobená ani jakou má barvu, ale 

důležitá je tuha uvnitř dřeva. Proto si vždy všímej, co se děje ve tvém nitru.  

5. A nakonec, tužka vždy po sobě zanechá stopu. Nezapomeň, že všechno, co 

v životě uděláš, zanechá stopu, a proto vždy hlídej svůj krok.“  

 
Marcela Jurečková 

 

 

 

Nášlapné miny osobních i pracovních vztahů  

Tak zněl název víkendu, který jsme mohli společně s manželi Voráčovými 

prožít v hotelu Beskyd na Visalajích. Jsme za tento víkend Pánu Bohu vděčni. 

Jsme vděčni za to, že jsme se mohli učit „jak spolu mluvit, když o něco jde“ a 

to nejen v partnerských vztazích, ale i v rodině, sborovém společenství, v 

zaměstnání.  

Jsme vděční za perfektní organizaci manželů Siejových, za chvíle odpočinku, 

legrace, společných rozhovorů, her, procházky v krásné zasněžené přírodě.  

Jsme také vděční, za zkušenost Jany Siejové, která pozvala svou kolegyni s 

manželem. Oba byli akcí velice nadšení. 

Děkujeme Pánu Bohu, že byl po celou dobu s námi, a že nám pomůže i v 

někdy složitých situacích použít rady, které jsme slyšeli.  

 

Pletková Šárka 

 

 

 
 

 

  



Jubilejní výročí křtu:  

15. března – Jarmila Bestrová – 15 let  

17. března – Kateřina Vereš – 5 let  

 

 

Pozvánka na koncert skupiny M.E.K.A. 
 

 
 

 
 

 

 


