
 

 

 

 

  1. 4. Ondřej Lipus 

 

  3. 4. Tadeáš Tkačík 

 

  7. 4. Martina Rusnoková 

  

  9. 4. Radka Long 

 

           14. 4. Lukáš Rada 

 

           15. 4. Ludvík Švihálek 

 

           18. 4. Marta Mrázová 

 

           19. 4. Tomáš Mazurek 

 

           24. 4. Josef Lipus 

 

 

 

                 "Já Hospodin jsem tě povolal ve spravedlnosti  

a uchopil tě za ruku; budu tě opatrovat, dám tě za 

smlouvu lidu a za světlo pronárodům.“                                                    

                                                          Izaiáš 42, 6 
 

zpestření 

 
datum sobotní škola příběh pro děti píseň, báseň 

1.4.2017 K. Lipusová J. Koloničný chvály 

8.4.2017 T. Radek Z. Sieja Siejovi 

15.4.2017 VG ml. L. Chromíková Riemerovi 

22.4.2017 Č. Pavlát R. Dubický děti 

29.4.2017 E. Smílková B. Jureček Sborová píseň 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program sobot a ostatních setkání: 

 

   dopolední bohoslužba              odpolední shromáždění 

 

    1. 4. kázání - br. Krajčí L.           zkouška sborového zpěvu 

 

    8. 4. kázání - br. Kašlík D., členské shromáždění 

 

  15. 4. kázání - br. Jureček B.            17:00 koncert skupiny ,,Only his“ 

 

  22. 4. kázání - br. Kašlík D.              13:00 výlet do sboru Bohumín 

 

  29. 4. kázání - br. Kašlík D., členské shromáždění 

                                                    12:45 - studium bible (1. Kor., 12 kap.) 

                                         

výbor sboru bude 25.4. v 18:00hod. 
 

Emailová adresa na příspěvky: klaralipusova@seznam.cz 

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

 

 

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


Podobenství o nemocném 
On to uslyšel a řekl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a 

učte…Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.“ 

Matouš 9,12.13 

Kdysi žil člověk, o kterém se říká, že byl „zdravý jako řípa“. Jednoho dne 

ho píchlo v boku. Ale co, přece si nebudu dělat starosti s takovou hloupostí! 

Pomyslel si, to přejde samo. Ale nepřešlo. Bolest se zhoršovala, takže se 

musel vypravit k lékaři. 

Doktor ho prohlédl. Stanovit diagnózu pro něj nebylo nijak obtížné. „Mám 

dobrou a špatnou zprávu,“ prohlásil. 

„Nejdříve tu špatnou,“ rozhodl se pacient. 

„Dobrá,“ odpověděl lékař a jeho hlas náhle zvážněl. „Máte velmi vážnou 

nemoc. Jedná se o smrtelné onemocnění.“ 

„Cože? Jste si jistý?“ nevěřícně na něj zíral muž. „Nikdy v životě jsem 

nebyl nemocný. Nepletete se?“ 

„V diagnóze jsem se ještě nikdy nezmýlil,“ ujistil ho lékař. „Nechcete slyšet 

i tu dobrou zprávu?“ 

„No jo, „ odpověděl muž, „na tu dobrou zprávu bych téměř zapomněl.“ 

„Mám na vaši nemoc lék“, vysvětloval doktor. „Vyvinul jsem ho a nikdo 

jiný ho nemá k dispozici. Stál mě veškerý můj majetek, ale vám jsem 

ochoten poskytnout ho zdarma.“ 

To byla skutečně dobrá zpráva. Muž si blahořečil, že vyhledal právě tohoto 

lékaře. S úlevou vstal a obrátil se k odchodu. Lékař ho zarazil. 

„Lék vám vydá můj kolega ve vedlejší ordinaci (Duch svatý). S ním 

zůstanete ve velmi úzkém kontaktu.“ Muž se s těmito slovy probral z šoku a 

začal normálně přemýšlet. Posadil se a začal se vyptávat. 

„Pane doktore, jste si jistý, že ten lék bude fungovat a budu zdravý?“ 

„Jsem si na sto procent jistý. Žádný z mých pacientů ještě nezemřel.“ 

„Nikdy?“ 

„Nikdy!“ 

„Říkáte, že se musím vyléčit, abych nezemřel?“ 

„Člověče, vy jste se snad zbláznil! Být zdravý přece není vaše povinnost, je 

to vaše šance“, nechápavě odpovídal na pochybnosti pacienta lékař. 

„Dobrá, dobrá. Jak dlouho to bude trvat, než budu zase zdravý?“ 

„Každý organismus je unikátní“, vysvětloval doktor. „Záleží na tom, jak 

často budete ochoten přicházet ke mně na procedury a brát doma léky. Ale 

 

mohu vás ujistit o jedné věci: pokud se mnou nepřerušíte kontakt, 

nezemřete.“ 

Pacient se opřel a chvíli přemýšlel. „Pane doktore, mně to nějak nedává 

smysl. Pokud nezemřu, proč musím pořád chodit k vám a brát léky?“ 

„Trpíte vážnou nemocí, která vykazuje velmi problematické symptomy,“ 

trpělivě vysvětloval lékař. „S touto nemocí není možné žít věčně. Když vám 

slibuji, že nezemřete, je to proto, že jsem si vědom blahodárného vlivu, 

který můj lék má. Pokud zůstanete v mé péči, vyjdete z celé této nešťastné 

situace v ještě lepším stavu než jen vyléčen.“ 

Muž si vyzvedl léky a šel domů. Nejprve si každý den vzal plnou dávku. Po 

nějaké době se začal cítit dobře. Subjektivně se jeho stav natolik zlepšil, že 

muž dospěl k názoru, že může snížit dávku léků. Na několik dní dokonce 

lék úplně vysadil. Dle očekávání, symptomy se brzy znovu projevily. 

Navštívil tedy znovu lékaře a ten hned věděl, že důvodem zhoršení stavu je 

nepravidelnost v dávkách léků a neochota navštěvovat lékaře v dohodnuté 

časy. „Jednoduše dělejte, co vám říkám, a budete v pořádku,“ prohlásil. 

„Stále platí, že můžete být vyléčen, ale musíte brát léky a přicházet na 

pravidelné kontroly.  

Po této návštěvě muž vzal lékařovi pokyny vážně. Každý den si bral 

předepsanou dávku léku a denně volal do ordinace, aby konzultoval svůj 

zdravotní stav. 

Při další kontrole bylo zřejmé, že muž má nějaký problém, navzdory tomu, 

že pravidelně bral léky. „Někdy mám pocit, že se vyléčím, ale jindy se 

bojím, že nedokážu dodržet vaše pokyny dostatečně přesně a důsledně, 

abych se vůbec někdy úplně vyléčil.“ 

Lékař se usmál. Tento průběh choroby neviděl ve své ordinaci poprvé. 

„Podívejte, příteli,“ řekl, „je třeba, abyste si uvědomil, že se nevyléčíte vy, 

ale vyléčím vás já. Já mám lék. Vaše jistota netkví v tom, že vy si berete 

léky. Vaše jistota jsem já, váš lékař. Věřte mi. Nemoc léčí účinná látka, 

kterou obsahuje můj lék. To, že se vám občas znovu objevují symptomy, 

není důkaz toho, že lék nefunguje, ale toho, že mě potřebujete. Pokud si 

nejste jist, je to proto, že mě neznáte a nedůvěřujete mi dostatečným 

způsobem. Vaše zdraví je mou zodpovědností a já jsem schopen vás 

uzdravit. Stačí vám to jako ujištění?“ 

Nastala zajímavá změna. S každou další návštěvou lékařovy ordinace začalo 

mezi oběma muži vznikat přátelství. Muž se přestal zaměřovat na 

symptomy své nemoci, ale stále více toužil po lékařově přítomnosti.  



Nakonec mezi laskavým a schopným lékařem a jeho pacientem vznikl 

trvalý vztah. 

 

Z knihy Moderní podobenství, Morris Venden. Vydal Advent-Orion, spol. 

s.r.o. 
 

Soukromá modlitba 
 

Kenneth R. Wynn 

 

Řekl jim: „Jak to, že spíte? Vstaňte a modlete se, abyste neupadli do 

pokušení.“ 

Lukáš 22,46 

 
Do ouška hlas mi zašeptá,                                         Dej mu jenom krátkou chvíli, 

je pět hodin, lásko má!                                              a celý den budeš plný síly 

Marně se snažím procitnout,                                    Vím, že chci-li jako křesťan žít, 

zda spát, či vstát – nemohu se rozhodnout…          když do ouška mi hlas zašeptá, 
           ať vstanu s ním, že mi lásku dá.   

Spánek sladký ještě krátkou chvíli, 

nebo pomodlit se a do práce pílit? 

Tělo více odpočinku žádá, 

srdce však bez modlitby strádá. 

Pokušitel šeptá: „Dneska pomodlíš se v posteli! 

Vždyť k modlení dřív lidé vstávat nemuseli.“ 

Tak zkusím navrženou metodu 

a usnu hned první sekundu. 

 

Bez síly, kterou modlitba dává, 

se hříchu jenom těžko odolává. 

Musím každé ráno vstávat, 

pokud dobrým se chci stávat. 

 

Tuhle sílu dává jenom Bůh 

a nepočítá za ni žádný dluh. 

S modlitbou lze pravý život žít, 

ale s vírou musíš ráno vykročit. 

 
Z knihy Moderní podobenství, Morris Venden. Vydal Advent-Orion, spol. s.r.o. 

 

 

Ztratil jsem všechno!  

„Ztratil jsem všechno,“ řekl muž a beznadějně dodal: „Vezmu si život.“ 

Právě na burze přišel o všechny peníze. Byl úplně na dně.  

Duchovní se na něho pozorně podíval a zeptal se: „Jistě, ztratil jste ženu. 

Chápu, že je to bolestná zkouška. Manželka…“  

Ale muž ho prudce přerušil: „Moje žena žije. Má mě ráda a já ji. V tom 

nemám žádný problém.“  

„Tak jste jistě ztratil děti. Ztráta dítěte je strašná.“  

Muž vrtěl hlavou. Jeho syn a dcera byli živi a zdraví.  

„Ach, rozumím,“ řekl pomalu kazatel, „těžce jste onemocněl, přišel jste o 

zdraví.“  

Muž nechápal, proč ty otázky. Podrážděně odpověděl: „Ne, neztratil jsem 

zdraví. Všechno je v pořádku, nikdy jsem nabyl nemocný. V tom ten 

problém není.“  

„Tak mi, prosím vás, řekněte: máte ženu, děti, všichni jsou v pořádku a mají 

vás rádi, vy jste zdráv. Co vás mohlo tak zasáhnout, že si chcete vzít život.“  

Muž chvíli váhal, potom odpověděl hlasem, jakým se mluví, když se objeví 

nový důvod k životu: „Máte pravdu, ztratil jsem jenom jmění, a to není ani 

tak důležité.“  

Prohra, neúspěch může někdy vypadat jako smrt, ale život pokračuje. Místo 

abychom se zklamaně probírali neúspěchy minulosti, z těch proher si 

vezměme poučení a pokračujme v cestě. Jsme teď bohatší o novou 

zkušenost.  

Když chceš mít úspěch, pochop svůj neúspěch jako úsek na cestě k cíli.  

Převzato z knihy Vyhrát život od Johna Graze. 


