
 

 

 

 

 

 

  2. 1. Gájová Zuzana   17. 1. Šustková Jarmila ml. 

      

  2. 1. Činčalová Lucie   19. 1. Verešová Lenka 

 

               6. 1. Vykoukalová Vladana     21. 1. Doležalová Lenka 

 

            13. 1. Zelená Jarmila   23. 1. Hudcová Zdeňka 

  

 14. 1. Gajdošík Jiří        23. 1. Doležal Daniel st. 

 

             14. 1. Rafaj David               27. 1. Chlebková Anička 

 

             16. 1. Siejová Jana st.   27. 1. Rusnok Míša 

 

             16. 1. Verešová Daniela   31. 1. 

 

Všem oslavencům přejeme k narozeninám všechno nejlepší a hlavně Boží vedení.         

 

            "Já Hospodin jsem tě povolal ve spravedlnosti a uchopil tě 

za ruku; budu tě opatrovat, dám tě za smlouvu lidu a za světlo 

pronárodům.“                                                        Izajáš 42:6   
 

 

        Zpestření 
     

datum SŠ - básně příběh před kázáním 

7.1. V. Gajdošíková st. Smílková E. chvály 

14.1. V. Gajdošíková ml. J. Koloničný 

 21.1. D. Pavlátová P. Eerkensová Kateřina a Jan Verešovi 

28.1. J. Siejová st. E. Radová  Lipusovi 

             

 

Uzávěrka Náměsíčníku na únor 2017 bude 18. ledna. 
 

     
 

                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program sobot a ostatních setkání: 
 

dopolední bohoslužba    odpolední shromáždění 

 
    7.1. Daniel Kašlík             zkouška sborového zpěvu 

          17 hod. Novoroční program 

 

  14.1. Ludvík Švihálek        

 

  21.1. Daniel Kašlík      

   

  28.1. Zdeněk Sieja 

 

  

 
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


Moji milí! 

Připomínám termín našeho víkendového pobytu, který je už za 

dveřmi nového roku. Moc se těším, že od 13. do 15. ledna strávíme společně 

2 dny s manžely Voráčovými v penzionu Beskydy. Myslím si, že nás téma 

naplní důležitými a praktickými radami, které využijeme v každém dni 

našeho manželského soužití. Věřím, že se vám alespoň většině z vás podaří 

přenechat vaše děti babičkám a dědečkům, (možná tetám, či strýčkům???) a 

že prožijeme příjemné chvíle také společně navzájem. 

  

Zasílám téma a hlavní myšlenky víkendového setkání KD. 

Informace s podrobnějším programem zašlu později. 

  

S přáním hezkých posledních dní v tomto roce. 

  

PS: Kdo se chce ještě přihlásit, tak mi, prosím, napište do 3. ledna 2017. 

 

Jana Siejová 

  

TÉMA MANŽELSKÉHO VÍKENDU: 

NÁŠLAPNÉ MINY nejen PARTNERSKÉHO VZTAHU 

aneb „Jak spolu mluvit, když o něco jde.“ 

Z programu: 

Úvod: 

Když se z komunikace stane „cesta nad propastí“... 

Hlavní část: 

Tajemství klíčových rozhovorů aneb jak spolu mluvit i o tom, co je 

„nebezpečné“ 

Praktická část: 

1. Aby to fungovalo – techniky a návyky, které usnadní dorozumění…  

2. Umění dávat a přijímat zpětnou vazbu  - aneb jak si efektivně pomáhat 

k růstu... 

  

Téma první části sobotního dopoledne: 

NAVZDORY VŠEMU – o nezdolnosti a nezdolných lidech... 

(inspirativní duchovní část) 

 

 

 
 



Pozvánka : 

 

 
 

 

 

 

Novoroční… 

 

Další rok zmizel kvapem do ztracena – 

zůstanou na něj už jen vzpomínky… 

Některé jsou jak rána otevřená, 

jiné jak teplý úsměv maminky… 

 

Však to, co bolí, zvolna zhojí čas, 

jak stopy v písku, když je smývá moře… 

Kde byla tma, tam slunce září zas, 

a radost vystřídá i sebevětší hoře… 

 

Život je krásný – a stojí za to jej žít, 

i když se někdy na nás trochu mračí… 

Však když tvé srdce nepřestává snít – 

máš naději, a ta k životu stačí… 

 

Ta naděje je zakotvena v Bohu, 

u Něj se skryjeme jak v hnízdě pták… 

Pak přijde den – v němž vzlétnemʾ nad oblohu, 

Ježíš nás vezme k sobě do oblak… 

 

      V. G. 

 

 

 

 

Přání 

 
     Do Nového roku 2017 hodně zdraví, radosti a hlavně Boží požehnání 

všem přeje vedení sboru. 


