
 

 

 

 

 2. 11. Gajdošíková Věra st.     22. 11. Rafaj Jan ml. 

 

 2. 11. Lipus Marek  22. 11. Rusnok Jakub 

 

 3. 11. Hellebrand Patrik 24. 11. Pavlát Čestmír 

               

 9. 11. Riemer Nela                  28. 11. Macurová Gabriela 

 

 16. 11. Bogoczová Lia 29. 11. Radek Tomáš 

                                      

 19. 11. Rašíková Olga  30.11. Radová Adéla 

 

 20.11. Dubický Radek     

 

      

  

 

  

 

  

 

Verš: Izaiáš 40,31 
,, Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly, 

vznášejí se jako orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení. ´´ 

 

Zpestření 
 

Datum SŠ Příběh pro děti Před kázáním 

4. 11. Senioři 

 

Mikula J. 

11. 11. VG Siejová K. mládež, sborová píseň 

18. 11. D. Pavlátová Bartošová E. děti 

25. 11. V. Gajdošíková ml. Sieja Z. chvály 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

Program sobot a ostatních setkání: 

 
 dopolední bohoslužba              odpolední shromáždění 

 

  4. 11. Kašlík Daniel             12:15 Setkání diakonů/12:40 Sborový zpěv 

11. 11. Stejskal Jaroslav                                           Múzička 

18. 11. Jureček Břetislav 

25. 11. Kašlík Daniel                       Dopolední bohoslužba pro přátele

          

 

 

Výbor sboru 12. 12. v 18.
00 

hodin. 

 
Emailová adresa na příspěvky: klaralipusova@seznam.cz             

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

Uzávěrka Náměsíčníku na prosinec 2017 bude 17. listopadu. 

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


 
 

Modlitební týden sboru Radvanice 

4. - 11. 11. 2017 
  

Milé sestry a bratři našeho sboru, 

  

rád bych Vás všechny pozval ke společnému prožití Modlitebního týdne 

2017, který nese název "Kristus, naše spravedlnost". 

Téma jednotlivých dnů pojednávají o hlavních a důležitých bodech reformace 

a protestantismu, se zaměřením na Boží slovo. Letos slavíme 500 let 

Reformace a chceme si připomenout hlavní body, které platily tehdy a platí 

stále. Martin Luther byl Bohem vyvoleným a vedeným člověkem, který 

nechal zasvítit na krásu evangelia tak silně, že v jeho světě způsobil 

reformaci. A Boží slovo má stejnou sílu i dnes. 

Rádi bychom se jako sbor společně sešli mimo soboty také v neděli, pondělí, 

středu a pátek vždy v 18. hodin v horní místnosti našeho sboru. Úterý a 

čtvrtek můžeme využít ke společným návštěvám, nebo k modlitbám v 

rodinném kruhu. 

Věřím, že tento týden povede k nabytí duchovních sil pro jednotlivce i sbor a 

bude impulzem v životě každého z nás. 

  

Těší se 

Daniel Kašlík 
 

 

Oznámení vedoucího misie 

Milé sestry a bratři.  

1)Nejdříve Vám chci poděkovat za hojnou účast na přednáškách br.Vladimíra 

Krále, které proběhly v naší modlitebně. Chci také vyjádřit dík Pánu Bohu za 

jeho vedení při přípravě, a také při přednáškách. Dozvěděli jsme se spoustu 

zajímavých informacích co rozhoduje o kvalitě našeho života. Br. Král velmi 

poutavě a profesionálně hovořil na toto téma, také jemu patří poděkování.  

Zároveň je třeba vyzdvihnout práci zvukařů pod vedením br.Palo Lacka.

Věřím, že celý cyklus přednášek nám jasně ukázal, jak reaguje a funguje naše 

tělo. Ať začneme našim mozkem, pokračujeme stárnutím a skončíme našimi 

geny. Věřím, že ještě takových besed se uskuteční více. 

Děkuji všem.  

2) Chtěl bych Vás a Vaše přátelé pozvat dne 25. 11. 2017 v 9.30hod do naší 

modlitebny na dopolední bohoslužbu, která bude zaměřená především pro 

naše známé a přátelé. Kázání Božího slova poslouží br. Daniel Kašlík. Věřím, 

že díky Pánu Bohu tato Bohoslužba bude příjemná a to i podpořená Vaší 

hojnou účastí.  

Děkuji.  

3) Dne 3. 2. 2018 proběhne v kulturním domě v Ostravě - Michálkovicích 

Novoroční večírek, na který bych Vás rád pozval a zároveň požádal o 

příspěvky do programu na tuto akci. Tematický bude zaměřen na 80-90 léta. 

Pokud se Vám podaří cokoli vymyslet, dejte prosím vědět do konce roku 

2017 a také zapište na seznam, který bude vyvěšen na nástěnce sboru. Věřím, 

že společným úsilím vytvoříme zábavný večer. Předem všem děkuji.  

Pavlát Čestmír 

Pozvánka pro křesťanský domov 

Srdečně vás všechny zveme 26. 11. na 9:30 na společný sborový Brunch 

(=hooodně prodloužená snídaně) do našeho sborečku. Nejen že se společně 

nasnídáme, ale také budeme mít 2 zajímavé hosty, kteří budou mít přednášky 

na téma "V harmonii s Boží přírodou a s mým tělem". Více informací bude 

upřesněno ve vašem e-mailu. Těšíme se na vás. 

                       Vedení KD 

  



500 let od začátku Reformace 

… aneb oslava přibití 95- ti tezí Martina Luthera na 

dveře kostela ve Wittenbergu  

Stejně jako si v České republice připomínáme 6. července památku úmrtí 

Mistra Jana Husa, v Německu slaví Den reformace 31. října. Jedná se o 

moment, kdy Augustiniánský mnich, kazatel a profesor na wittenbergské 

Univerzitě Martin Luther přibil svých 95 tezí na dveře Katedrály ve 

Wittenbergu. Jednalo se o rok 1517 a tímto činem odstartoval rozdělení na 

katolickou a protestantskou víru. Nutno podotknout, že někteří hovoří o první 

a druhé vlně reformace. Mezi první vlnu počítáme Valdenské, Johna Viklefa, 

Mistra Jana Husa, Jednotu bratrskou a mezi druhou vlnu řadíme lutherány, 

kalvinisty, Zwingliho následovníky, novokřtěnce, a další. Není pochyb o tom, 

že by Martin Luther skončil velice podobně jako Mistr Jan Hus, kdyby se za 

něj nepostavila německá šlechta v čele se saských kurfiřtem Fridrichem III. 

Moudrým. Ten nad Lutherem rozprostřel svoji ochranou ruku a tak Luther 

mohl rozvinout myšlenku reformace, pravdy o lidském ospravedlnění a 

osvobození věřících. 

Jeho 95 tezí kritizuje situaci obecné církve, zvláště pak odpustkovou politiku. 

V tehdejší době se hlásal názor, že když spadlé mince na dno odpustkové 

kasičky, duše věřícího opouští peklo, nebo očistec a odchází přímo do nebe. 

Profesor Luther na základě obrácení a pečlivého studia přišel na to, že 

spravedlivý pouze z víry bude živ (Řím 1,17), z víry, která je na základě 

vztahu s Bohem. Stejně jako šlechta, Lutherovým myšlenkám velice pomohl i 

vynález knihtisku v druhé polovině 15. století. Protože jeho teze a následné 

publikace mohlo číst mnohé publikum. 

  

A tak jsme se s mojí ženou Hedwigou 30. října vydali na připravované 500 

Jubileum tohoto velkého okamžiku. Protože jsme ve Wittenbergu ten den 

nebyli sami, ale slavit přijely různé celebrity - třeba i německá kancléřka 

Angela Merkel, na hlavní bohoslužbu v Schlosskirche Wittenberg jsme se žel 

nedostali. Nicméně centrum malého města Wittenberg se v těchto dnech 

zahalilo do středověku a místní tržnice, radnice, mnoho kupců a stánků, 

středověkých atrakcí, bohoslužeb ve volném prostranství a další, nás přenesly 

o 500 let dříve. Měli jsme možnost navštívit kostel, kde měl Martin Luther 

přes mnoho set svých kázání, obdivovat jeho a Melanchtonům dům, z kterého 

se staly nádherné muzea a průvodci jejich životem, prostranství před radnicí 

zářilo svojí pestrostí a díky mnoha řemeslníkům, kupcům, umělcům, 

mnichům jsme mohli prožít to, jak se tu žilo dříve. Místní Univerzita 

podnikla bohoslužbu s názvem "Na počátku bylo slovo" pod širým nebem, 

kde jsme se při slyšení Božího slova cítili jako prostí lidé dob minulých.  

  

Z celého dne jsme byli sice velice vyčerpaní, ale krásná duchovní atmosféra v 

nás dále zůstala. Stejně i obdiv nad osobností Martina Luthera, který naplnil 

to, k čemu ho Bůh vedl - osvobodit věřící od nesmyslných předpisů, 

osvobodit víru od nánosů nesmyslné tradice a pevně se držet Písma svatého 

jako jediného pevného základu naší víry. 

Věřím, že i v dozvucích tohoto dne v nás zůstala myšlenka: "Bože, jaký plán 

máš se mnou. K čemu vedeš mne a jak mohu přispět k tomu, aby Tvoje 

jméno bylo v očích druhých lidí oslaveno?" 

Děkujeme Bohu za tento prožitý den, stejně i našich německým rodičům, že 

pohlídali malou Rebečku a my si mohli s radostí tento den užít. 

  

Daniel Kašlík 

 

 

 

 

  



Drakiáda Křesťanského domova 

Dne 15. 10. proběhla za nádherného počasí zalitého sluncem a optimálních 

povětrnostních podmínek v Těrlicku - Drakiáda 2017. Houfné zastoupení 

všech věkových kategorií předurčilo vynikající souboje různotvarých draků. 

Soutěžilo se v několika disciplínách a hodnotila se řada faktorů (velikost 

draka, barevnost, nejnižší průlet, dosažení nejvyšší nadmořské výšky aj.). 

Každý výherce obdržel diplom a hodnotný dar. I přes veškerou snahu a 

nasazení sil členů letových inženýrů, se žel nepodařilo některé draky odlepit 

od země. Po opuštění letového prostoru jsme se přesunuli k Těrlické 

přehradě, kde jsme opékali klobásy, jedli a plní dojmů hodnotili tuto 

proběhlou akci. Těšíme se na další. 

        Petr Sieja 

 

 

 

               


