
 

 

 

 

 

         

 

  
           1. 6. Siejová Jana ml.   20. 6. Sztefková Michaela 

 

         6. 6. Sieja Jonáš    21. 6. Hellebrand Zdeněk 

 

         8. 6. Staněk Dušan   23. 6. Lipusová Karin 

 

       10. 6. Siejová Klára   23. 6. Radová Ester 

 

       19. 6. Pletková Jitka   26.6. Chlebek Adam 

 

       30.6. Tkačík Samuel 

         

  „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 pro děti před kázáním 

3.6.  dětská bohoslužba  

10.6. Tomáš Radek Radek Gajdošík mládež 

17.6. VG Hewe Kašlík sborovka, Siejovi, 

V. Gajdošíková ml. 

24.6. Jana Siejová ml. Michael Riemer Kašlíkovi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Program sobot a ostatních setkání: 

 

  dopolední bohoslužba          odpolední shromáždění 

 

  3.6.  br. Kašlík D., dětská bohoslužba  zkouška sbor. zpěvu 

        setkání seniorů 

    

10.6.  br. Švihálek L.  

 

17.6.  br. Kašlík D. VP          studium Bible – 1.Korintským, 14.kap.  

 

24.6.  br. Kašlík D. - ukončení školního roku dětí   

 

    Výbor sboru bude 6.6. v 18:00.  

 
Emailová adresa na příspěvky: klaralipusova@seznam.cz             

Webová adresa sboru:  radvanice.casd.cz, www.facebook.com/SborOstravaRadvanice 

Uzávěrka Náměsíčníku na červenec a srpen 2017 bude 16. června. 

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


 

 

Netrpělivý papoušek  

Skipy, to je náš nejpřátelštější papoušek. Jde téměř ke každému. Vyskočí 

na ruku, sletí dolů, prostě má rád, když je středem pozornosti. Problém však začne 

vždy, když si jej přestaneme všímat a věnujeme se návštěvě. Tehdy začne Skipy 

křičet a vynucovat si pozornost. Skipy se musí ještě hodně učit, jak se má chovat 
rozumný papoušek. Doufám, že se to po nějakém čase naučí a bude slušnější.  

Horší však je to, že i mnozí z nás se takto chováme vůči Pánu Bohu. Když 

se o nás stará, máme se dobře a všechno jde v životě hladce, máme ho rádi. 

Kdykoliv si však myslíme, že nám nevěnuje dostatečnou pozornost, ptáme se: 

„Proč neodpovídáš na mé modlitby? Kde ses schoval? Už na mě nemáš čas!“ 

Skipy reaguje podobně, když mu nedáme vodu nebo potravu v jeho obvyklém 

čase. Když se nám zdá, že Bůh mlčí a nevšímá si nás, často se hněváme a jsme 
nespokojení…  

Když se Skipy začne takto chovat, je to velmi nepříjemné. Ale i když jej 
napomenu, dám mu jasně najevo, že ho mám rád.  

Musím ale uznat, že Bůh je vůči mně mnohem trpělivější, než jsem já vůči 

Skipymu. Laskavým způsobem se mi snaží vysvětlit, že mnohokrát, když si 

myslím, že mě opustil a nevěnuje mi pozornost, chystá pro mě něco mnohem 

lepšího, něco, co mi určitě přinese větší požehnání. Můj Skipy mě učí trpělivě 

čekat na Boží řešení, protože On na mě nezapomíná, a to ani tehdy, když se mi to 
vůbec nezdá.  

Když Bůh dlouho mlčí, chystá se mi tím něco říct. 

Gertrund von Le Fort  

Významná výročí křtů v měsíci červnu 

12. 6. Běčáková Eva 60 let 

12. 6. Smílková Eva 60 let 

22. 6. Rašíková Eliška 55 let 

22. 6. Koloničná Adéla 10 let 

22. 6. Sztefková Michaela 10 let 

22. 6. Hajduková Nela10 let 

Všichni přece staneme na soudu před Božím trůnem. 

                                                                                               Římanům 14.10 

                            Která pneumatika měla defekt? 

Poněvadž po několika pochmurných deštivých dnech konečně příjemně 

svítilo slunce, rozhodli se čtyři studenti, že si udělají volný den. Druhý den své 

mladé učitelce prohlásili, že na cestě ke škole píchli pneumatiku. Docentka s 

úsměvem prohlásila:"Nedělejte si problémy se zameškanou látkou- já vám dám 

improvizovaný krátký test na jiné téma. Posaďte se, vezměte si list papíru a 

propisovačku." 

Našim čtyřem přátelům se řádně ulevilo, že se neomluvená absence tak 

lehce vyřídila."Teď přijde první otázka,"začala učitelka. "Která ze čtyř pneumatik 

měla defekt?" Nyní ti čtyři hoši protáhli obličej… 

Tato událost ilustruje pořekadlo, že  "lež má krátké nohy". Dříve či 
později přijde vše na světlo, neboť Bůh přivede vše na světlo. 

Když se to nestane už zde na zemi, pak s jistotou před nebeskou soudnou 

Boží stolicí. Tam Mu každý osobně bude muset složit účty. 

Někdy jsme v pokušení říci jen nějakou část pravdy, abychom zachovali 

své zájmy a svou pověst nebo abychom ušli trestu. Ale Bůh ví vše! Proto: Pokud 

jsme někoho obelhali nebo oklamali, vyznejme to tomu dotyčnému a Bohu. Jinak 
zůstane svědomí zatíženo a vztah k Bohu také. 


