
 

 

 

      2.5. Eerkens Anton   18.5. Vereš Jan 

 

   8.5. Koloničný Michael  19.5. Sieja Jiří 

 

 12.5. Rašík Jan   21.5. Lacko Palo 

 

 15.5.     21.5. Sieja Petr 

 

 15.5. Jonešová Kateřina  25.5. Jonešová Veronika 

 

 16.5. Sieja Vojta   25. 5. Sieja Martin 

 

 17.5. Staňková Tereza  27.5. Jureček Břetislav 

 

 18.5. Pletková Jana   30.5. Krlínová Jarmila 

 

 18.5. Lacko Marta       31.5. Jurečková Marcela 

 

      31.5. Rašík Daniel 

 

 Také v měsíci květnu máme celou řadu bratrů, sester a také dětí i 

mladých lidí, kteří budou slavit narozeniny. Přejeme všem Boží blízkost, radost, 

spokojenost, dobré výsledky ve škole, doma i v práci, zdraví a Boží požehnání. 

 

 Toto praví Hospodin: „Odpovím ti v čase přízně, 

pomohu ti v den spásy, budu tě opatrovat.“ 

        Izajáš 49:8   
 

 

                             Rozpis zpestření na květen 2017 
    

 
datum SŠ příběh pro děti před kázáním 

6. května D. Pavlátová S. Riemerová chvály 

13. května V.Gajdošíková st. K. Lipusová Tkačíkovi ml. 

20. května V.Gajdošíková ml. M. Sieja K. Siejová 

27. května J. Siejová st. Č. Pavlát děti 

 

Program sobot a ostatních setkání: 
 

  dopolední bohoslužba    odpolední shromáždění 

 

6. 5.  Kázání - br.Švihálek Ludvík             zkouška sborového zpěvu 

 

13. 5.  Kázání - br. Kašlík Daniel  

 

20. 5.  Kázání - s.Chromíková Lenka 

    

27. 5.  Kázání - br. Čík Peter     

    

 
Emailová adresa na příspěvky: klaralipusova@seznam.cz             

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

Uzávěrka Náměsíčníku na červen 2017 bude 18. května. 

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


 

 Nebo pohrdáš bohatstvím jeho dobroty,shovívavosti  a trpělivosti a nevíš,že 

Boží dobrota tě vede k pokání?    Římanům 2.4 

 

Bůh je dobrotivý a trpělivý 

 

Média podávají zprávu: "Mladý muž jel na motorce do práce. Na železničním 

přejezdu havaruje na náledí a zůstává ležet v jízdní dráze. Nákladní vůz, který 

za ním jede, přestože okamžitě brzdí, se zastaví kvůli náledí pozdě. 

Protože řidič nákladního auta už nemůže toho muže vidět, ihned alarmuje 

policii a záchrannou službu, poněvadž si myslí, že spadlého řidiče motorky 

přejel. Když potom roztřesen vyleze z kabiny, uvidí povstávajícího, jen lehce 

zraněného muže." 

Naše spontánní reakce je: "Ten měl štěstí! Když trochu více přemýšlíme, 

přijdeme ale k závěru: Zde zasáhl Bůh a tohoto mladého muže ochránil! Proč 

to udělal? Protože nás lidi miluje a chce nás vést k pokání a k obrácení. Bůh je 

dobrotivý a chce, abychom nyní přivedli svůj život s Ním do pořádku, aby nás 

v budoucnosti - po smrti - nemusel soudit. 

 

Možná, že jsi už byl také blízko smrti. Jaká byla tvoje reakce? Poznal jsi v tom 

Boží dobrotivost a činil jsi pokání ze svého minulého hříšného života? Anebo 

opovrhuješ Jeho trpělivostí? On na tebe ještě čeká. Ještě se k Němu můžeš 

obrátit a vyznat své hříchy a uvěřit ve Vykupitele Ježíše Krista. Učiň tento 

krok dnes, zítra může být pozdě. 

 

 

 
 



 

Dne 21. května 2017 
srdečně zvu křesťanský domov i ostatní členy sboru na společný výlet. 

Budeme se kochat jarní zelení, kvetoucími stromy, keři a krásnými rostlinami 

v Arboretu Nový Dvůr. 

Vstupné pro jednotlivce: 40 Kč 

Vstupné rodinné: 90 Kč 

Po prohlídce Arboreta, kde si sníme svačinu, kterou si přibalíme do tašky, 

nebo se občerstvíme v místních bufetech, popojedeme do Hradce nad 

Moravicí. Procházka krásným zámeckým parkem nás určitě potěší na duši, a 

pokud bude chuť a prostor, můžeme si zahrát s našimi dětmi nenáročné 

pohybové hry. 

Předpokládaný sraz bude v 9.15h před hlavní branou Arboreta Nový Dvůr. 

                                                                                                                                

Těší se na vás Jana S. 

 

 

 
 

 

 


