
 

 

 

 

 

 

 2. 1. Gájová Zuzana 17. 1. Šustková Jarmila ml. 

      

 2. 1. Činčalová Lucie 19. 1. Verešová Lenka 

 

 6. 1. Vykoukalová Vladana 21. 1. Doležalová Lenka 

 

 6. 1. Riemer Michael 23. 1. Hudcová Zdeňka 

  

 13. 1. Zelená Jarmila 23. 1. Doležal Daniel st. 

 

 14. 1. Gajdošík Jiří 27. 1. Chlebková Anička 

 

 14. 1.  Rafaj David 27. 1. Rusnok Míša 

 

 16. 1. Siejová Jana st. 31. 1. 

 

 16. 1. Verešová Daniela 31. 1. Jurečková Edita 

 

           Verš: Izaiáš 54,10 

,,I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, moje milosrdenství od tebe 

neustoupí  smlouvy mého pokoje se nepohne, praví Hospodin, tvůj 

slitovník´´. 

 
 

        Zpestření 
     

datum SŠ - básně příběh před "K" 

6.1. E. Smílková B. Holcová chvály 

13.1. V. Gajdošíková ml. R. Rusnok Siejovi 

20.1. V. Gajdošíková st. 

  27.1. T. Radek D. Pavlátová C. Long 

 

Uzávěrka Náměsíčníku na únor 2018 bude 19. ledna. 
 

  
 

                            

  
 

 

Program sobot a ostatních setkání: 
 

dopolední bohoslužba            odpolední shromáždění 

 
 6. 1. Daniel Kašlík 12:30 Sborový zpěv, 17:00 Novoroční program                                            

 

 13. 1. Ludvík Švihálek 

 

 20. 1. Pavol Lacko     

   

 27. 1. Daniel Kašlík 12:30 Sborové shromáždění 

  

 
Emailová adresa na příspěvky: klaralipusova@seznam.cz 

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

Výbor sboru bude 23. 1. 2018 v 17:00. 

  

http://radvanice.casd.cz/
http://www.facebook.com/SborOstravaRadvanice


ČLOVĚK 
 

Žák ve třetí třídě dostal úkol napsat práci na téma "lidské tělo."Svému učiteli 

předal opravdu mistrovské dílo: 

Hlava je jako kulatý míč a dost tvrdá. Uvnitř je mozek a venku na ní jsou 

vlasy. Vpředu je tvář,kterou můžeme jíst, nebo dělat grimasy. Žaludek je 

něco, co je někde uprostřed vevnitř. Když se dost nenajíme, tak bolí. Pak už 

nepomůže ani špenát. Ruce jsou tu k tomu, abychom mohli chytat míč, nebo 

abychom se lépe dostali k máslu na preclíky. Prsty jsou přilepené k ruce. 

Mohou malovat kolečka, nebo v taktu klepat na stůl. Nohy jsou něco, čeho 

musíme mít dva kusy, protože jinak to nejde chodit. K čemu máme na nohou 

prsty, to nevím, ale pořád mě v botách tlačí. To je všechno. Co je ještě 

uvnitř, to nevím. To jsem ještě nikdy neviděl. 

 

Mnoho lidí budí dojem, že přes své znalosti mají jen takové povrchní 

porozumění o člověku. Jejich život se omezuje na jídlo, pití a zábavy. Že 

mají nesmrtelnou duši, to nechtějí vědět. Vědomě vylučují Boha ze svého 

života. 

 

Když s takovýmto postojem odejdou ze života, budou s hrůzou muset zjistit: 

Mýlili jsme se! Protože se zde v životě nestarali ani o Boha, ani o záchranu 

své duše, věčně zahynou. 

Každý den… 

Jistý mladík měl opustit rodný dům a vydat se svou vlastní cestou života. Při 

loučení mu matka pošeptala jméno průvodce, kterého bude na své cestě 

životem potřebovat. Poté jej objala, a on vykročil do neznámé budoucnosti.  

Brzy se k němu přitočila krásná žena a říká: „Mohu ti dělat průvodkyni, a 

prožiješ netušené zábavy.“ „Jak se jmenuješ?“ zeptal se mladík. „Mé jméno 

je rozkoš,“ odpověděla žena. „Tak to není jméno, které jsem slyšel od 

matky.“ 

Mladík šel dál. Do cesty mu vstoupila nádherná, zlatem se lesknoucí bytost. 

„Mohu být tvým průvodcem, jestli budeš chtít.“ „A jaké je tvé jméno?“

„Jsem bohatství. A dám ti všechno, co si jen budeš přát.“ „Ne, to není to 

jméno, které mi svěřila matka,“ řekl mladík a pokračoval v cestě. 

Po určité době slyší velký hluk. Mnoho lidí někomu provolává slávu, a tu ta 

oslavenkyně přistupuje k němu a nabízí mu, že jej povede. „A jak se 

jmenuješ?“ „Já jsem sláva.“ „Ne, děkuji ti, ale můj průvodce má mít jiné 

jméno,“ řekl znovu mladík. 

Uběhlo několik dní. Tu potkává příjemnou, ale energickou ženu. Ta mu říká: 

„Mohu jít po tvém boku, ať budeš prožívat cokoli.“ „Rád bych slyšel tvé 

jméno.“ „Já jsem odvaha.“ 

Mladík se velice zaradoval: „Ano, to je to jméno, které mi matka pošeptala, 

to je jméno průvodce, kterého budu na své cestě životem potřebovat.“ 

Od dětství až do stáří potřebujeme každý den odvahu. Při nástupu na novou 

školu, do nové práce, na náročnou operaci, když nás dostihnou neduhy 

stáří… Každý den odvahu… Nebesa to vědí. V Bibli jsme 365 x 

povzbuzováni: „Neboj se, nestrachuj se, já jsem s tebou.“ Připomínejme si to 

každé ráno. 

                                                                                            Ludvík Švihálek 

Pozvánka na Novoroční program 

  



V Radvanicích 29. 2. 2017 

 

Předem Vás všechny zdravím. Nechtěla jsem nic psát, protože přede mnou 

taky nikdo nic nepsal. Takový život jako jsem měla já, má nebo bude mít 

každý. Nic mimořádného. Vím toho hodně, protože jsem u sebe měla na 

několik nocí některé setry (např. s. Přečková, Štefka, Moškořová, Skoczková 

aj.) Ty mi taky hodně pověděly, ale něco se ani nedá veřejně sdělit.  

 

Jsem ve věku, o kterém Bible píše „není v něm zalíbení“. Narodila jsem se 

16. 10. 1933 v rodině adventistů jako druhorozená z 6 dětí. Nejstarší byl 

Štěpán potom já, Václav, Jaroslav, Alžběta a Zdeňka – dvojčata. Do školy 

jsem začala chodit právě, když začala válka. Doba byla velmi těžká, byly 

potravinové lístky a často nebylo ani na chleba. Peníze byly, ale nic jste 

nekoupili. Na textil byly body (do r. 1953), takže se člověk ani moc nemohl 

„strojit“. Otec dělal na šachtě Jan Maria v Hranečníku a matka byla 

v domácnosti a pracovala v hospodářství – 2 krávy, berany, husy atd. 

 

Co chci zdůraznit, bylo to, že jsme velmi dbali na začátky sobot, všichni 

vymydleni, podlaha v dřevěnce taky, a v pátek muselo být vše připravené na 

sobotu. Zahajovalo se ½ hod. před sobotou – prý to psala EGW. Museli jsme 

sedět, čekat a těšit se na sobotu. Četla se Bible – vždy otec, maminka 

navrhovala písně a děti museli potichu vše poslouchat. Kruh – požehnání 

muselo být a teprve potom se mohlo jít spát. Vzpomínám na to v dobrém. 

Poslední pátek – před mojí svatbou jsem dostala přednost a měla jsem Bibli 

číst já. Výjimka ! – protože jsem odcházela z domu do Radvanic. Otevřela 

jsem náhodně Bibli a četla Žalm 128 a ten končí slovy …„uvidíš syny svých 

synů a pokoj nad Izraelem“. A já v 84 letech musím říct, že se to 100% 

vyplnilo! 

 

Vdávala jsem se s tím vědomím, že je docela možné, že nebudeme mít děti. 

Lékař to mému muži řekl jako možnou variantu. Později se léčil a 

výsledkem byly 3 děti – dva synové a dcera. Synové mají opět syny a navíc i 

dcera má děti a už je dokonce babičkou. Mojí dva synové mají každý 3 syny 

– skutečně se naplnil Žalm 128 a pokoj v Bohu mám také. 

 

 

 

Zkušenosti mám hodně. Vím, že Hospodin nám vždy pomáhal. Velká 

zkušenost také byla s úrazem el. Proudem u Miloše. To byl také velký  

 

zázrak. Takových zázraků bylo v mém životě hodně. V zaměstnání – ve 

škole – kde jsem dělala uklízečku a potom školnici. Výsledkem byl i později 

křest s. Chrostkové i s. Skoczkové.  

 

Manžel sice pokřtěný nebyl, ale velmi se mu líbilo zachovávání soboty. Rád 

zpíval sionské písničky a moje maminka ho měla velmi v oblibě. Byl 

vychován jako bezvěrec, ale každý večer klečel u postele a modlil se. Jeho 

otec Jindřich Sieja byl pokřtěn až ve 40 letech a to můj manžel už byl 

dospělý. Přesto svým způsobem věřící byl. 

 

Jsem 84 let věřící. Za svůj život jsem s hodně věci nesouhlasila – třídy 

sobotní školy, nové zpěvníky a jiné věci, ale nikdy bych nepřestala chodit do 

sboru a věřit. Někdy vybuchnu a potom toho lituji, ale už jsem taková – 

energická. Snažím se někdy udržet, ale někdy to nejde. Dnes už je to ale 

lepší. Už tolik neprotestuji. Je to věkem.  

 

Byla jsem vychována velmi skromně, ve zbožnosti a úctě před všemi. Válka 

nás formovala, bída a rodina také. Všichni o nás věděli, že jsme jiní – 

v dědině i ve škole. Moje maminka byla velmi přísná. Ve škole jsme nesměli 

zpívat ani koledy. Za soboty kdy jsme nepřišli do školy, jsme byli ve škole 

bití – a maminka nám říkala, že pro Krista trpět můžeme! Dnes by to byla 

šikana – ředitel naše hlavy se Štěpánem tloukl o sebe! Nikdo nic neřekl. 

Nikdo si nestěžoval! I tak vzpomínáme na svůj život v dobrém. I když byla 

válka, zabrali nás Poláci, později Hitler, fronta šla přes Mlzáky, spali u nás 

Němečtí vojáci… 

 

Byla jsem „obervus“ – holka s klukovskými nápady. Byla jsem veselá až 

rozpustilá. Radovali jsme se z maličkostí.  

 

Prožila jsem plný a krásný život a nemohu jinak než vzdát za vše díky Bohu, 

kterému věřím a raduji se spolu s Vámi, že už jej brzy všichni uvidíme. 

 

S úctou Drahomíra Siejová  



Novoroční přání 

Uběhl nám další rok… 

V běhu let je to jen krok 

na té cestě životní. 

Ježíš s námi po ní šel, 

mnohou prosbu vyslyšel, 

když přišla bolest – byl s námi v ní… 

To nám přeji i do dalších let… 

Ač mnohé může zabolet, 

ať Bůh nás vždycky chrání, 

ať radost do srdce nám dá, 

ať našim milým požehná, 

skryje nás ve své dlani… 

-o-  

V. G. 

 

 Akce KD :  
 

19.-21.1. Výlet KD do Oravy/Slovensko 
  

3.2. Novoroční sborový večírek

Středeční modlitební skupinka 
  

Srdečné pozvání na sborovou modlitební skupinku, která startuje ve středu 

17.1. v 17:00 v horní místnosti našeho sboru. Skupinka se bude potom 

scházet každou středu v pět. Určitě všichni známe ty zkušenosti, kdy jsme se 

za některé věci společně modlili a Bůh nás mocně vyslyšel. Vnímáme, že v 

dnešní době je přímluvná modlitba v životě každého z nás více než důležitá. 

V tomto roce je to také jedna z tří priorit našeho sboru. Stejně je i statisticky 

prokázáno, že sbor, který se modlí pouze v sobotu, početně neroste. Proto 

přijměte srdečné pozvání na středeční krátkou modlitební skupinku. 

Nebudeme se modlit dlouho do noci ... setkání by nemělo být delší než 

hodinu a půl ... přesto věřím, že tento čas bude pro každého z nás velkým 

požehnáním! 

Těšíme se na Vás :-) 

                                                                Dan Kašlík a Marcela Jurečková 

 

 


