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 1. 4. Ondřej Lipus 

 

 3. 4. Tadeáš Tkačík 

 

 7. 4. Martina Rusnoková 

 

 9. 4. Radka Long 

 

 14. 4. Lukáš Rada 

 

 15. 4. Ludvík Švihálek 

 

 18. 4. Marta Mrázová 

 

 19. 4. Tomáš Mazurek 

 

 24. 4. Josef Lipus 

 

 
 
7
Povím, co prohlásil Hospodin. Řekl mi: „Jsi můj syn, já jsem ode 

dneška Otcem tvým! 
8
Požádej mě a já učiním národy země tvým 

dědictvím, nejzazší končiny tvým vlastnictvím. 

        Žalm 2:7,8   
 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Zpestření 
 

datum SŠ - básně příběh před "K" 

7.4. J. Siejová ml. L. Doležalová chvály  

14.4. VG M. Koloničná C. Long 

21.4. Pavlátová D. K. Siejová Riemerovi 

28.4. V. Gajdošíková ml. E. Bartošová 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Program sobot a ostatních setkání: 

 

  dopolední bohoslužba odpolední shromáždění 

 

 7. 4. br. Švihálek L. zkouška sborového zpěvu 

 

 14. 4. br. Sieja Zdeněk  

 

 21. 4. br. Kašlík D.  

 

 28. 4. br. Krajčí L. 17:00 Švihálek L. – Blízký východ        

 na pozadí dějin a proroctví  

 

…………………………………………………………… 

Výbor sboru bude 24. 4. v 18.
00 

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

Uzávěrka Náměsíčníku na květen 2018 bude 20. dubna. 

 

RRAADDVVAANNIICCKKÝÝ  NNÁÁMMĚĚSSÍÍČČNNÍÍKK 

aanneebb  iinnffoorrmmaaccee  nnaa  mměěssíícc  

dduubbeenn  1188 
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Moji milí, 

 

chtěl bych nejdříve na začátek mého příspěvku vyjádřit velkou vděčnost 

našemu Bohu za to, že mohu být s mou rodinou součástí radvanického sboru a 

že nás přivedl právě mezi Vás. Také, že i díky Vám mohu být aktivním členem 

nejenom v rámci sobotní školy, o které bych rád napsal pár myšlenek. Každý z 

nás ví, že komunikace mezi lidmi v dnešní době je čím dál tím složitější. A 

pokud se týká tak osobní záležitosti, jakou je víra v Ježíše Krista, je o to těžší. 

Často máme obavy a strach hovořit otevřeně o tom, co opravdu prožíváme ve 

svých životech. Obáváme se vyslovit rozdílný názor, než je ten, který je v dané 

situaci většinový, nechceme vyčnívat, máme obavy, co by řekli ostatní. A tak 

se pro nás může stát sobotní škola spíše nutností, nežli radostí, kterou by 

bezpochyby měla být. Vzpomínám si na okamžik ve svém životě, ten moment 

nikdy nezapomenu, když jsem hledal odpovědi na otázky vlastního života. 

Když jsem s hrůzou zjistil, že bez Ježíše Krista, bude můj život prázdný a 

marný, že povede k uspokojování pouze mých vlastních potřeb. Ježíš mi dává 

na výběr. Chceš být opravdu svobodným, radostným, pokojem a láskou 

naplněným člověkem? Buď upřímný sám k sobě, nic si před Bohem 

nenalhávej. Nehodnoť, jak jsou na tom jiní, neodsuzuj druhého za jiný názor a 

nemysli si, že jsi lepší nežli ten druhý. Soustřeď se na Ježíše Krista, On je ten, 

za kterým máš jít. Pak budeš schopen přijmout jeho charakter, jeho srdce 

naplněné láskou k druhým lidem, které se projeví v každodenním životě. 

Každému člověku je takováto možnost nabídnuta. Jsem rád a vděčný, že 

můžeme společně hledat a přemýšlet o této nabídce ve společných třídách 

sobotní školy. Věřím, že právě sobotní škola je o hledání Ježíše Krista, o 

povzbuzování se, abychom u něj v dnešní nelehké době spočinuli. O 

vzájemném pochopení a zkušenostech a také o poznávání se navzájem. Jsem 

přesvědčen, že pokud budeme s upřímným srdcem toužit po Ježíši, nalezneme 

jej a pokud jej do našeho nitra pustíme, zakusíme tu pravou svobodu a 

hodnoty, které nikdo jiný není schopen nabídnout. Být v takovém společenství 

lidí, kde v srdcích vládne Ježíš Kristus, je opravdu kouskem nebeského 

království už tady na této zemi. Moc bych si přál, abychom takovéto místo s 

Boží pomocí vytvářeli právě v našem sboru. Záleží jen na nás...:o) 

 

Za SŠ Radek 

 

 

 

Pozvánka: 
 

Milý křesťanský domove (a tím myslím celý náš sboreček), 

chceme vás pozvat na přednášku sestry Mileny Mikulkové, která se uskuteční  

 

17. 04. 2018 v 18.00 hodin ve sboře CASD Ostrava – Radvanice 

(Ráčkova 4) na téma Včas a akorát 
Co a kdy děti skutečně potřebují? Možná se budete divit, ale nejsou příliš 

náročné… 

Věříme, že téma přednášky může oslovit mnoho lidí a nejen rodičů a tak vás 

chceme vyzvat, abyste pozvali své blízké, přátelé a také bratry a sestry 

z okolních sborů.  

 

Něco málo o sestře Mikulkové: 

 

      Jsem sociální pedagog. Zaměřuji se na rozvíjení 

životních dovedností dětí i dospělých. Pomáhám vám naučit se rozumět sami 

sobě, zorientovat se ve vlastních potřebách a očekáváních. Učím vás rozumět 

vašim blízkým, asertivně i empaticky komunikovat s druhými, řešit obtížné 

situace a zvládat konflikty. 

 

Působím jako lektorka akreditovaných programů zajišťovaných jinými 

vzdělávacími organizacemi. Aktivně vystupuji na odborných konferencích 

zaměřených zejména na sociální klima ve škole a na prevenci rizikového 

chování. Provozuji soukromou poradenskou praxi a vedu 

společnost SOCIOKLIMA, s.r.o. 

http://www.socioklima.eu/


 


