
 
  

           2. 9. Koloničná Adéla   

 

    3. 9. Dubická Katarina 

 

   7. 9. Pletková Šárka  

 

 11. 9. Sieja Miloš  

  

 11. 9. Bartoš Miroslav 

 

 12. 9. Kohútová Libuše 

 

 16. 9. Smílková Eva 

 

 17. 9. Šustková Martina 

 

 22. 9. Hajduková Nela 

 

 Hospodin je síla má a štít můj, mé srdce v něj doufá.  

Pomoci jsem došel, proto v srdci jásám, svou písní mu budu 

vzdávat chválu. 

                                                                              Žalm 28,7 

Zpestření 
 

Datum SŠ příběh Před kázáním 

2.9. T. Radek R. Dubický Riemerovi 

9.9. VG Z. Sieja Sborová píseň 

16.9. D. Pavlátová M.Jurečková děti 

23.9. J.Siejová st. J.Koloničný V.Gajdošíková ml., sborová píseň 

30.9. VG D.Pavlátová K. Siejová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program sobot a ostatních setkání: 

 

dopolední kázání    odpolední shromáždění 
 

2.9. br.Švihálek L.                                                                

9.9. br. Kašlík D.                        12:30 Studium 1. Korintským 15 kap.                     

16.9. br. Sieja Z.            17:00 Koncert kapely Jindry Černohorského    

23.9.  br. Kašlík D. VP          12:30 Setkání Seniorů/ 17:00 Setkání KD 

30.9.  s. Koloničná A.                 13:00 Program sboru v Dětmarovicích 

 

 

výbor sboru 19. 9. v 18.00 hodin. 

 
Emailová adresa na příspěvky: klaralipusova@seznam.cz             

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

Uzávěrka Náměsíčníku na říjen 2017 bude 20. září. 

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


Otroctví 

Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu 

a pravda vás vysvobodí. 

                                                                                                  Jan 8.31.32 

 

Harriet Beecher-Stowe se narodila ve Spojených Státech v roce 1811. 

Velmi brzy se stala sirotkem. Ve dvaceti letech se usadila v Ohiu, kde se 

provdala a prožila velký zármutek, když ztratila svého malého chlapce, který 

onemocněl cholwrou.Prosila Pána, aby ji skrze tuto bolest učinil schopnou 

konat dobře druhým. 

V té době byla země rozdělena na zastánce otroctví a ty, kteří jako ona 

a její rodina, je odsuzovali. Protože její dům se nalézal na cestě svobody 

směrem do Kanady, Harriet měla příležitost poskytovat přístřeší mnoha 

uprchlíkům. Rozhořčena obchodem s otroky a jejich nelidskými podmínkami 

života, napsala několik článků do novin a potom této věci věnovala 

knihu:"Chaloupka strýčka Toma." 

Toto dílo, jež popisuje skutečnosti smutného stavu otroků, mělo 

nezvyklý úspěch. 

Když tito otroci došli do Kanady, byli svobodní a jejich pán už na ně 

nemohl uplatňovat žádná práva. 

Ať si to uvědomují nebo ne, všichni lidé jsou zotročeni svými žádostmi 

a dokonce ďáblem. Ale ten, kdo věří v Pána Ježíše, nalézá svobodu, protože 

Ježíš ho vykoupil za cenu své krve prolité na kříži. 

Koupil nás pro sebe. Z milosti jsme osvobozeni od toho, jenž nás držel 

v zajetí. Jsme opravdu svobodnými. Ba ještě více, náležíme Kristu našemu 

mocnému Vykupiteli, který nás miluje. 

 

 

 

Oznámení pro nás všechny: 

Prosím ty, kteří mají změněnou adresu trvalého pobytu, telefonní číslo 

nebo e-mailovou adresu, aby tuto změnu nahlásili SMS zprávou na číslo 724 

280 059, nebo e-mail: zhellebrandova@seznam.cz 

Děkuji                                                                                                Zdeňka H. 

 

 

 

Oznámení pro Seniory 60+ 

 
Srdečně Vás zveme na společné posezení v sobotu 23. září 2017 po 

dopolední pobožnosti v našem Radvanickém sborečku. Občerstvení zajištěno. 

Těší se na Vás 

                                                          Zdeněk Hellebrand a Lenka Doležalová 
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Svatební oznámení: 

 

Diakonie 

Modlíme se za rodinu: 

2. - 8. 9. manželé Bartošovi 

9. – 15. 9. manželé Biečakovi 

16. – 22. 9. manželé Bogoczovi 

23. – 29. 9. manželé Doležalovi 

30. 9. – 6. 10. rodina Dubických 

Jubilejní výročí křtu: 

25. 9. Věra Gajdošíková ml. a Jaroslava Kubienová – 35 let 

Oznámení pro KD: 

A je tady zas. Nový školní rok. Teplých dnů ubývá a babí léto klepe na 

dveře. Pojďme společně zavzpomínat na dny prázdnin, odpočinku a 

dovolených.    23. 9. v 17:00 v našem sborečku. Prohlídneme si fotky, či 

videa, zasmějeme se a nejen to. Seznámíme se s programem KD na letošní rok 

a nezapomeneme také na dobré jídlo. Těšíme se na Vás. 

             Kašlíkovi, Riemerovi, Siejovi 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  


