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   2. 3. Kubienová Jaroslava 15. 3. Dubický Tim 

 

 3. 3. Rada Miroslav 15. 3. Siejová Jasmine Anna 

 

 4. 3. Rusnok Rostislav 21. 3. Hudcová Jana 

 

 4. 3. Rafaj Jan 23. 3. Běčák Jaroslav 

 

 7. 3. Vöröšová Marie 26. 3. Pletka Aleš 

        

 7. 3. Dohnal Daniel 31. 3. Chromíková Lenka 

 

     11. 3. Vöröš Zdeněk 

 

 

 

        Já jsem Hospodin, Tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: 

„Neboj se, já jsem tvá pomoc.“ 

Izajáš 41,13 
 

 

 

Zpestření 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program sobot a ostatních setkání: 
 

 dopolední bohoslužba   odpolední shromáždění 

 

 3. 3. br. Lacko P.  sborový zpěv 

  

 10. 3. br. Kašlík D.                               společné obědové AGAPÉ       

 

 17. 3. s. Koloničná A.  
 

 24. 3. br. Kašlík D. VP 

             

 31. 3. br. Jureček B.        

 
    

Výbor sboru bude 6. 3. v 18.
00 

hodin. 
E-mailová adresa pro příspěvky: klaralipusova@seznam.cz             

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

Uzávěrka Náměsíčníku na duben 2018 bude 23. března. 

Datum SŠ – básně příběh před "K" 

3. 3. T. Radek Z. Hellebrandová C. Long 

10. 3. VG 

 

chvály 

17. 3. D. Pavlátová A. Koloničná R. Dubický 

24. 3. E. Smílková V. Gajdošíková ml. mládež, sborová píseň 

31. 3. Č. Pavlát J. Koloničný K. Siejová 

RRAADDVVAANNIICCKKÝÝ  NNÁÁMMĚĚSSÍÍČČNNÍÍKK 

aanneebb  iinnffoorrmmaaccee  nnaa  mměěssíícc  

bbřřeezzeenn  1188 
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Jsou-li vaše hříchy jako šarlat, zbělejí jako sníh. 

                                                                                                  Izaiáš 1,18 

 

Dopisní papír pro královnu 

 

Dříve opotřebované kusy oděvů tvořily nejdůležitější surovinovou základnu 

pro výrobu papíru. Papírny kupovaly potřebný materiál u sběračů hadrů, kteří 

pro ně pracovali. 

 

Když anglická královna Viktorie jednou takovou továrnu na papír navštívila, 

ukázali jí také sklad hadrů. Královna prý byla velmi udivena, že z těchto 

různobarevných a zašpiněných textilií je možné vyrobit běloučký papír. Tu jí 

majitel podrobně ukázal, jakými pochody pro to musejí hadry v jeho továrně 

projít. 

O několik dnů později obdržela královna balíček toho nejlepšího papíru – 

vyrobeného právě z těch hadrů, které viděla v továrně. Každý list nesl její 

monogram a byl opatřen vodotiskem – obrazem královny. 

Proměna špinavých textilií v bílý papír je pro nás malým kázáním! Věřící 

křesťané prožili srovnatelný proces: zakusili jsme, že Ježíš Kristus nás může 

očistit, ačkoli jsme byli hříchem zcela znečištěni. Ale Jeho výkupným činem – 

Jeho smírčí krví – jsme byli očištěni od našich „šarlatově rudých“ hříchů  

a v Božích očích jsme nyní „nad sníh bělejší“. 

K tomu přistupuje skutečnost, že vírou v Krista jsme znovu narozeni a v Něm 

jsme získáváme věčný život. Nyní je v nás vtisknut Jeho obraz – podobně jako 

do papíru obraz královny. 

 

 

Pozvánka pro křesťanský domov  
 

Srdečně vás všechny zveme 25. 3. na 9.30 h na společný sborový Brunch  

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

nasnídáme, ale také budeme mít velmi zajímavého hosta – bylinkáře  

a léčitele Radomíra Wojnara. Více informací bude upřesněno ve vašem  

e-mailu. Těšíme se na vás. 

 Vedení KD 

 

 

 

   Pro děti: 
 

 

 



 

Setkání seniorů dne 10. 2. 2018 

 
Po dopolední pobožnosti jsme měli v našem sboru setkání seniorů. Po společ-

ném obědě měl br. Švihálek zamyšlení, a pak nám vyprávěla sestra Věrka 

Gajdošíková zkušenost z mládí jejího manžela Jirky.  

Hostem setkání byla sestra Adélka Koloničná, která si pro nás připravila 

přednášku o tom, jak můžeme obohatit naši stravu, a také si pro nás připravila 

luxusní ochutnávku. V rámci setkání jsme si mohli popovídat o tom, co nás 

zajímá a vzájemně se potěšit při dobrotách, které nám připravily naše sestry. 

Za pohoštění chceme poděkovat sestrám, které jej připravily. 

Na jaře se uskuteční výlet „Okolo přehrady Olešná“ s možnosti koupání v kry-

tém aquaparku na Olešné u Frýdku-Místku. 

Těšíme se na další společná setkání. 

Zdeněk Hellebrand a Lenka Doležalová 

 

Pozvánka: 
 

 
 

 

 

Pozvánka na křest: 
 

 

 
 

 

 

Akce mládeže: 
 

    17.–24. 3. Modlitební týden mládeže 

29. 3. – 2. 4. Mission camp v Ostravě – mládežnická akce 


