
 

 

 

   
 2. 2. Jurečková Sofie 

 

 3. 2. Smílek Emil 

 

 7. 2. Prudel Oldřich 

 

 7. 2. Dubická Tereza 

   

 8. 2. Pletka Jan 

     

 9. 2. Rašíková Renata 

 

 12. 2. Rašíková Eliška 19. 2. Gajdošíková Věra ml. 

 

 17. 2. Hajduková Sofie 19. 2. Rašík Vít 

     

 18. 2. Gajdošík Radek 20. 2. Lacko Noemi 

 

  18. 2. Pavlátová Dana               

 

Hospodinu řeknu: "Jsi mé útočiště, můj hrad, můj Bůh, na 

něhož spoléhám ! 

                                                                  Žalm 91,2  
 

 

Zpestření 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program sobot a ostatních setkání: 

 
dopolední bohoslužba    odpolední shromáždění 

 

  3. 2. kázání - br. Kašlík D. sborový zpěv, 17:00 Sborový večírek  

 

10. 2. kázání - br. Sieja Z. 12:30 Setkání seniorů 

  
17. 2. kázání - br. Kašlík D. 16:00 Koncert skupiny Qartet

  

24. 2. kázání - br. Rafaj J.                              

 
Emailová adresa na příspěvky: klaralipusova@seznam.cz             

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

 

10. – 17. 2. – Modlitební týden křesťanského domova 

Setkání bude 11., 14., 16. 2. v 17:30  v našem sborečku. 
 

 

Uzávěrka Náměsíčníku na březen 2017 bude 16. února. 

 

 

 

datum 
zpestření u sobotní 

školy příběh zpestření před kázáním 

3.2. Pavlátová D.  chvály 

10.2. VG Smílková E. děti 

17.2. Gajdošíková V.ml Chromíková L. Sieja J. 

24.2. Chromíková V. Siejová K. Sborová píseň 

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


 

 

Hle, kladu před vás cestu života a cestu smrti. 

                                                                                        Jeremiáš 21,8 

Známý farář Wilhelm Busch vypráví ze svého života: 

Před mnoha léty jsem byl farářem ve velkém hornickém okresu. 

Jednoho dne jsem se při svých návštěvách ocitl na oslavě narozenin. Kolovaly 

tu láhve s kořalkou, křičelo se a nadávalo. Když jsem se objevil u dveří, 

nastalo na okamžik ticho. Ale pak jeden muž zakřičel: "Ejhle kněžour! Co ten 

tady chce? Na vaše řeči nemáme náladu! Nebe přenecháme vám a vrabcům!" 

"To je velmi pěkné," odpověděl jsem, jenom to dobře nechápu. Člověk 

může druhému přenechat jen to, co mu patří! A já se obávám, že nemáte žádné 

nebe, které byste mi mohli přenechat. Bojím se, že vaše cesta jde spíše k 

peklu, než do nebe! Co tedy chcete přenechat mně a vrabcům?"-Na krátkou 

chvíli byl ten muž na rozpacích. Pak řekl: "No faráři přece utěšují lidi pořád 

nebem! A to chcete také jistě udělat!" - "Nesmysl!" řekl jsem. "Nemyslím na 

to, abych nebem utěšoval lidi, kteří na ně nemají žádný nárok. Chtěl bych vás 

spíš varovat před další cestou do pekla. A chtěl bych vás pozvat k Vykupiteli, 

Pánu Ježíši Kristu. Ten dává nebe těm, kteří jej přijmou." 

  Jak tento příběh probíhal dále, nevíme. Ten muž své rozhodnutí už 

dávno učinil. Možná, že se po tomto rozhovoru zamyslel a začal hledat Ježíše. 

Možná, že zůstal nadále lhostejným. - Tato otázka se týká všech: Jít dále po 

cestě do pekla, anebo přijmout Ježíše jako Spasitele a Pána?

 

Víkendovka Křesťanského domova 

 

19. – 21.1. jsme se s naším milým KD vydali na příjemný víkendový pobyt do 

penzionu Ustie nad Priehradou na Slovensku. 

 V pátek se nám představili naši hosté – řečníci, manželé Dolinští. 

Společně jsme si zahájili sobotu a dozvěděli se něco ze života řečníků. Celý 

víkend byl zaměřený na téma Muž/Žena podle Božího srdce. Zamýšleli jsme 

se nad tím, za co jsme vděční, čeho si vážíme a čeho bychom ocenili více u 

svých protějšků. 

 V sobotu jsme měli dopolední zamyšlení a sdílení se ve skupinkách 

žen a mužů a poté si navzájem řekli své ,,výsledky´´. Po dobrém obědě jsme si 

odpočinuli a pak vyrazili do nedalekého městečka na procházku za sochou 

Ježíše Krista. A jelikož bylo na Slovensku hodně sněhu, neobešlo se to bez 

pádů a uklouznutí. Děti si ovšem sníh a zimní počasí naplno užily. Po 

procházce jsme se odměnili výbornými zákusky a dobrotami a ukončili si 

sobotu. Večer následovala přednáška určená mužům, ale i pro ženy byla velmi 

zajímavá. Týkala se elegantního oblékání mužů a toho, co by v šatníku 

pravého muže nemělo chybět. Po večeři nás ještě čekaly přednášky pro ženy i 

pro muže zvlášť. 

 V neděli jsme zahájili den pobožností, sbalili se a vyrazili na výlet – 

Oravský hrad. Absolvovali jsme 2 hodiny výkladu a vyšli 640 schodů. Po té 

už se většina rozjela do svých domovů a 2 nejodvážnější rodiny s nejvíc 

energií ještě zajeli do aqua parku v Bohumíně. 

 Milé KD, těšíme se na další zážitky s Vámi.            K. Siejová  



 

 

 

 

 

  



 

Pozvánka pro vás a vaše známé: 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

Oznámení pro Seniory 60+ a jejich přátelé 
 

Srdečně Vás zveme na společné posezení v sobotu 10. února 2018 po 

dopolední pobožnosti v našem Radvanickém sborečku. Hlavní jídlo zajištěno. 

Prosím, abyste dle svých možností přinesli něco sladkého, či slaného na zub. 

Svojí účast potvrďte na seznam umístěný na nástěnce. 

Děkujeme a těšíme se na Vás 

                                                   

Zdeněk Hellebrand a Lenka Doležalová 


