
 

 

 

 

    

    

 5.12. Riemer Erik 14.12. Vykoukal Štěpán 

 

 5.12. Rafaj Eva 15.12. Kačeriková Maruška 

 

 6.12. Běčáková Eva 20.12. Kantor Robin 

 

 9.12. Gajdošíková Emma 23.12. Rašík Matěj 

 

 10.12. Kašlík Daniel 23.12. Vykoukal Martin 

 

 14.12. Tkačíková Ester 25.12. Chlebková Renáta 

 

                                           

 

 Také v posledním měsíci v roce máme možnost popřát všem, kdo mají 

narozeniny. Přejeme zdraví, spokojenost a Boží požehnání. 

 

 

Verš: Žalm 23,1 

Hospodin je můj pastýř, nic mi neschází. Na zelených loukách mi dává 

spočinout, ke klidným vodám mně přivádí, mou duši obnovuje, po stezkách 

spravedlnosti vodí mne pro jméno své. 
 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program sobot a ostatních setkání: 
 

dopolední bohoslužba    odpolední shromáždění 

 

2.12. Zdeněk Sieja            12:30 Sborový zpěv 

 

9.12. Daniel Kašlík, Dětská bohoslužba             16:00 Dětský večírek 

  

16.12. Daniel Kašlík VP            17:00 Adventní bohoslužba

    

23.12. Radek Dubický  

 

30.12. Pavol Lacko 

 

Výbor: 12. prosince 2017 v 18,00 hod 
 

 

Emailová adresa na příspěvky: klaralipusova@seznam.cz                          
Webová adresa sboru:  radvanice.casd.cz, www.facebook.com/SborOstravaRadvanice 

Uzávěrka Náměsíčníku na leden 2018 bude 22. prosince. 

Rozpis zpestření na měsíc prosinec 

datum SŠ příběh před kázáním 

2.12. Č. Pavlát P. Eerkensová děti 

9.12. J. Siejová st. 

 

Chvály děti 

16.12. VG 

 

Kašlíkovi, sborová píseň, V. Gajdošíková ml. 

23.12. D. Pavlátová L. Chromíková C. Long 

30.12. T. Radek VG mládež 

  

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


V modlitbě vytrvalí     

                                                                                    Římanům 12.12 

Modlit se dále. 

 

Marek přichází domů po závěrečné zkoušce ve škole naprosto vyřízen. 

Babička sedí v obývacím pokoji a se zájmem se táže: "Tak jaké to bylo?"-  

"Špatné", odpovídá, "otázky byly tak těžké a času tak málo. Určitě 

propadnu."Stará žena na to odvětí: "Nebudeme ztrácet odvahu. Modlila 

jsem se za tebe a budu Pána dále prosit, abys zkoušku udělal."Marek zmizí 

do svého pokoje a myslí si: Co to pomůže teď se modlit, když se mi 

zkouška nepovedla? Co se na tom ještě může změnit? 

O dva týdny později obdrží výsledek. Hned volá babičce. Září radostí a 

vypráví. "Zkoušku jsem udělal! Bylo nutné mít nejméně 200 bodů a já jsem 

to dotáhl jen na 199. A tu odborníci rozhodli, že u mne počet bodů 

zaokrouhlí na 200." Tak Bůh odpověděl na vytrvalé modlitby jeho Babičky. 

Tento zážitek Markovi důrazně potvrzuje: Modlit se můžeme i ve zdánlivě 

beznadějných situacích. 

Nechme se touto epizodou z denního života  znovu povzbudit a 

nepolevujme v přímluvných prosbách. Situace může mluvit proti vyslyšení 

naší prosby. Ale Bůh je všemohoucí. Pro Něho není nic nemožného. Někdy 

nás staví na zkoušku a nechává čekat. Modlíme se potom s vírou a 

vytrvalostí dále? 

Významná výročí křtu:  

1. 12. Jitka Krajčí – 5 let  

1. 12. Martina Šustková – 5 let  

1. 12. Patrik Hellebrand – 5 let  

1. 12. Eva Rafajová – 5 let  

8. 12. Zdeňka Švihálková – 55 let  

 

 

Oznámení diakonie  

Dne 9. 12. 2017 se bude konat setkání diákonů a zájemců, kterým leží na srdci 

vztahy pod názvem - Podpora souladu ve sborovém životě.  

Toto setkání se bude konat v modlitebně sboru Ostrava-Zábřeh ve 14.00 hodin.  

Řečníkem bude br. Jan Dymáček, který má na starosti oddělení diakonie MSS.  

Všichni jste srdečně zváni a těším se na společné setkání.  

Marcela Jurečková 



 
 

Pro děti:  
 

V Betlémě Josef marně hledal ubytování. Všichni ho odmítali, v celém městě 

pro ně nebylo místo. Když už se znavení poutníci chtěli vydat dál, otevřel jim 

jeden muž dveře do svého domu. Slyšel, že mladý pár nemá kam hlavu složit, 

ačkoliv žena brzy porodí dítě, a bylo mu jich líto. Řekl jim: „V mém domě už 

také není volná jediná místnost, ale mám ještě chlév. Můžete v něm přespat a 

v noci vám nebude taková zima.“ Maria s Josefem si lehli do teplé slámy a 

Maria porodila děťátko. Dali mu jméno Ježíš, jak to pověděl anděl. Maminka 

zavinula Ježíše do plenek a položila do jesliček, do nichž vůl a oslík obvykle 

dostávali krmení. Zvířátka se divila, když uviděla v jeslích ležet malé miminko. 

Zahřívala ho svým dechem, aby neprochladlo. 

Té noci hlídali nedaleko města svá stáda pastýři. Ovce odpočívaly, na polích a 

pastvinách vládl klid a mír. Najednou se kolem pastýřů rozlila jasná záře. 

Z nebe na ně dopadal proud světla a muži zahlédli anděla. Pastýři, kteří se 

v noci ničeho nebojí, dostali strach. Co se to děje? 

Ale anděl je uklidnil: „Nebojte se, zvěstuji vám velkou radost, neboť se vám 

dnes v Betlémě narodil spasitel, který zachrání celý svět.“ 

 

 

Muži sobě  
 

Tak jak mají ženy „konference žen“ tak i muži mají víkend „Muži sobě“. 

Z našeho sboru se tohoto setkání zúčastnili bratři Zdeněk Hellebrand, Jaroslav 

Koloničný a Miloš Sieja. Akce se konala ve dnech 10 – 12. 11. 2017 v areálu 

rekreačního střediska Hřebečníky – Šlovice. Celý areál leží v krajině, která se 

jmenuje Křivoklátsko a je kousek od Berouna. Program měl na starosti br. 

Radek  Jonczy. V pátek po příjezdu jsme relaxovali ve vířivce a v sauně. Po 

večeři a vzájemném seznámení k nám promlouval br. Radek o králi Davidovi. 

Také v dnešní době nastávají situace, kdy se musíme rozhodovat. 

 

V sobotu nás navštívil br. L. Zámečník, zástupce primáře. Jeho oborem je 

urologie. V zajímavých přednáškách, jejichž názvy jsem už zapomněl, mi 

utkvěl název přednášky o tom, proč jsou maratonci žádanější než sprinteři. Po 

skvělém obědě a další přednášce jsme navštívili Elektroskanzen – Čechův 

mlýn na řece Berounce. Vyprávění průvodce, který nám technicky vysvětloval, 

jak vše funguje, bylo úžasné, i když to nikdo nechápal. Kdybych měl poblíž 

řeku, asi si postavím turbínu. Večer jsme opět zakončili jak kdo chtěl. 

Bowlingem, vířivkou, saunou, ……… Na dobrou noc nám zazpíval br. P. 

Kantor. 

 

V neděli jsme vyslechli M. Chadima. O čem byla, to prozradím v osobní 

diskuzi. Na závěr jsme navštívili hrad, spíš zříceninu Krakovec a po obědě jeli 

domů. 

 

      Za „stárnoucí“ muže Miloš Sieja  



Dětský večírek 
 

Ráda bych pozvala všechny děti a rodiče na večírek plný her a zábavy 9.12. 

v 16:00 v našem sborečku. Společně si ukončíme sobotu, pobavíme se a pak se 

také najíme. Prosím rodiče, aby pro děti připravili něco dobrého. 

Předpokládaný konec bude ve 20:00. Těším se na Vás. 

                  Danka Verešová 

 
 

Radvanický badmintonový turnaj 
 

Srdečně zveme velké i malé, sportovce i ,,lenochy´´ na každoroční sborový 

turnaj v badmintonu. Tentokrát bude turnaj probíhat v neděli 10. 12. od 9:00, 

ovšem na stejném místě a to SC Fajne. Prosíme aby jste se v párech nahlásili 

vedení KD, nebo se zapsali do tabulky na nástěnce KD v našem sboře do 3.12. 

Pro výherce budou připraveny odměny. Těšíme se na Vás. 

        Vedení KD 
 

 

 


