
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přišel, zemřel, zvítězil 
              Zažij velikonoční příběh 
 

Velikonoční příběh je příběhem velkého vítězství.  

Příběh Boha, který se stal člověkem a zemřel, aby člověk  

nemusel. Znají lidé tento příběh? A jak k nim aktuálně mluví?  

Díky imigraci častěji mluvíme o ochraně evropských hodnot. Ptám se:  

„Je ještě co bránit?“ Vždyť i nejdůležitější křesťanský svátek Velikonoce,  

který připomíná Kristovu smrt a vzkříšení, se stal spíše oslavou jara  

a marketingovým nástrojem. Jaké hodnoty jako Evropa bráníme  

a k čemu upínáme své naděje? Pomůže nám k uvědomění si  

svých kořenů nově uzákoněný svátek „Velký pátek“?  

 

Samotný svátek nic nezmění, pokud mu my křesťané nedáme pravý význam. 

 

Pojďme společně s Ostravany hledat tyto židovsko-křesťanské kořeny.  

Pojďme společně zažít skutečný příběh, který změnil životy miliónů lidí.  

Pojďme se setkat s tím, kdo je vítězem války se smrtí. 

 

Přijměte pozvání na veřejné přednášky: 

22.–26.3.2016 vždy od 18.00 h 
restaurace GTH, Nová Karolina Park 
JAN DYMÁČEK 

 

Přáli bychom si, abys u toho byl nejen ty, ale i tvoje rodina, přítel, 

známý, soused, spolupracovník, spolužák. 

 

SOUČASNĚ OD 19.-26.3.2016 BUDE PROBÍHAT                                   

MODLITEBNÍ TÝDEN MLÁDEŽE. VEŘEJNÉ PŘEDNÁŠKY MŮŽEŠ PODPOŘIT 

TÍM, ŽE SE NA KOLENOU VYDÁŠ DO BOJE ZA OSTRAVU!!!. 
 

Za Ostravský evangelizační tým Radim Toman 



 

  
Setkání žen je čas pro všechny dámy, které mají chuť se 

společně scházet. Máme setkání co 2 měsíce většinou 

poslední pondělí v měsíci od 17:00 do cca 19:00 h ve 

vedlejších prostorách modlitebny CASD O.-Svinov. 

Koncepce setkání má 3 části: 1. Sdílení (vzájemně se  

poznáváme – co máme rády a co ne, mluvíme o 

minulosti, přítomnosti i budoucnosti v našich životech).    

2. Duchovní část (probíráme na pokračování životy žen 

v  Bibli a pak o tématu diskutujeme ve skupinkách nebo  

společně, zakončujeme společnou modlitbou).                     

3. Občerstvení + volná aktivita (společně si připravujeme 

občerstvení, které pak sníme  ... a někdy se i něco 

nového naučíme, případně si nějaký ten recept 

vezmeme domů). 

Některá setkání obohacujeme o  další aktivity, např. 

vyšívání, kreslení a jinou tvorbu. 

Jsem vděčná Pánu Bohu za tato setkání – je moc fajn 

trávit společně čas, duchovně čerpat, ale také 

prohlubovat vzájemné vztahy. 

Poslední pondělí v listopadu jsme společně studovaly 

příběh o Priscille, který je zaznamenán v 18. kapitole knize 

Skutky apoštolů. Byla manželkou Akvily a patřila mezi 

cenné spolupracovnice při zvěstování evangelia. 

Vzhledem k tomu, že to bylo poslední setkání v tomto 

roce, připravovaly jsme také novoroční přáníčka. Každá 

žena tvrdila, že není tvořivá...ale nesouhlasím! Připravily 

jsme krásná přáníčka,  která chceme věnovat našim 

starším členům sboru a těm, kteří delší dobu mezi námi 

nebyli. Také jsme si pod vedením s. Prymusové připravily 

výborný jablečný koláč.  

Ľubka Miklová 

Dámský klub v Zábřehu 

 
Po „Dotkni se nebe“, kdy se nám podařilo  

vytvořit tzv. občerstvovací tým, který byl podnětem,  

abychom se jako ženy scházely, jsme   

vytvořily Dámský klub s podtitulem v Zábřehu.  

Což by nemělo být překážkou pro žádnou ženu 

z kterékoli části Ostravy, pokud se bude chtít k nám přidat. 

 

Proč tedy „Dámský klub“? Ženy, matky, babičky, tchýně, 

spolupracovnice a kamarádky jsou od přírody Ty, které pečují o 

všechny a všechno a někdy potřebují také čas samy pro sebe. 

Dámský klub slouží ženám k setkávání se nad různými tématy, které 

život přináší. Povzbuzujeme se, diskutujeme, smějeme se a modlíme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postavily jsme si 4 pilíře, na kterých chceme každé setkání stavět: 

duchovní, zdravotní, životní styl a relax.  

 

Na prvním setkání jsme probíraly „Podzim a jak s ním“… jaké potraviny 

jsou pouze na podzim zralé, jaké vitamíny z nich můžeme využít, co 

dělat, čím se zabývat a také co si obléci, abychom se my a naše 

rodiny cítili dobře. Na dalším setkání jsme probíraly i otázku 

praktického zdraví – proč  kváskový chléb, jaké jsou jeho přednosti 

pro organizmus a co tím získá celá rodina. Také jsme tvořily – vyráběly 

si adventní dekorace. To byl moment, kdy se tvoří kolektiv. 

Diskutujeme, motivujeme se a především se radujeme, že jsme ženy 

a že nám Pán Bůh dal mnohá obdarování, která můžeme využít k 

prospěchu nejenom našich rodin, ale celé společnosti. I dnes platí: 

Jaká je rodina, taková je celá společnost. Jistě se nepodaří změnit 

celou společnost, ale všechny můžeme naším „šestým“ smyslem 

pracovat kolem sebe a v našich rodinách. Příběh Tabity (Sk.9,36-42) 

nám ukazuje na to, že nejenom v starozákonní době, ale i v době 

Ježíše na této zemi a později pak učedníků, se ženy scházely, aby se 

vzájemně povzbuzovaly a potěšovaly.  Spokojená žena = spokojená 

rodina. To je další heslo, na které by nikdo neměl zapomínat.  

Koneckonců Franz Kafka před mnoha léty napsal: ,,Oženit se nebo 

vdát, založit rodinu, přijmout všechny děti, jež přijdou, zachovat je na 

tomto nejistém světě a dokonce, bude-li to možné, je trochu vést, to 

je podle mého přesvědčení nejzazší meta, jíž může člověk 

dosáhnout." Máte-ly chuť se setkávat, jste u nás srdečně vítány! 

Setkání žen 

 

Setkání maminek s dětmi 

 
Vnímáme jako velice dobré sdílet svou víru, diskutovat a poradit si 

zvláště v období, kdy vychováváme a máme přivádět blíže k Bohu 

naše děti. Setkáváme se především v čajovně Metro. Chodíme na 

procházky i do herniček pro děti. Zveme si hosty, kteří obohatí naše 

setkání. O samostatnější děti se během setkání stará teta Maruška 

Matějková, kterou naše děti milují. Přijďte si  mezi nás odpočinout. 

Setkáváme se každý lichý čtvrtek v 10 h. Více informací na 

facebooku či emailu: setkanimaminek@seznam.cz 

 

Setkání BEZ 

 …partnera, přítele, vztahů, možností se sdílet…                            

A nemusí nutně scházet vše. Pokračuje i v novém roce. 

Setkáváme se v Metru čajovně, Kopaniny 11.                          

O.-Mariánské Hory 

Informace o aktuálních setkáních: 

setkanibez@seznam.cz 604 147 514. 
 

mailto:setkanimaminek@seznam.cz
mailto:setkanibez@seznam.cz


 

 

 

 

  

pondělí 

  

Setkání žen - Stanislavského 391, O.-Svinov, poslední pondělí v měsíci od 17.00 h 

Kontakt: Ľubka Miklová 734 682 616 

Nahoď téma - METRO, od 18.00 h, kontakt: Michal Kubánek 604 770 702 

úterý Studentské bohoslužby - Kopaniny 13 a METRO, 2. úterý v měsíci od 18.00 h  

Kontakt: Daniel Kašlík 777 571 012 

Dámský klub v Zábřehu - Mňukova 17, O.-Zábřeh  

Kontakt: Iveta Halešová 602 793 564 

středa Sport pro děti - tělocvična Střední školy stavební, U Studia 33, O.-Zábřeh, od 18.00 h  

Kontakt: 608 212 206, 732 868 109, 604 238 730 

  
Klub BEROJA-Jaký je tvůj příběh obrácení?- Kopaniny 13, O.-Mariánské Hory, od 18.00 h  

Kontakt: Irena Perůtková 734 684 146 

  

Klub Pathfinder - Klubovna, Ráčkova 4, O.-Radvanice, 13.1.16 první schůzka od 16.45 h  

Kontakt: Harastejovi 608 886 291 

Modlitební skupinka - METRO, od 18.00 h, kontakt: 731 045 394 
Domácí skupinky: 

u manželů Lukšových, od 17.30 h, kontakt: 732 842 224 a u manželů Siejových, kontakt: 737 971 025  

čtvrtek Setkání maminek s dětmi - METRO, každý lichý čtvrtek od 10.00 h  

Kontakt: setkanimaminek@seznam.cz  

  

KLUB ZDRAVÍ - Trocnovská 20, od 18.00 h 

14.1.16 Humor jako lék – Olga Pazzerini 

Kontakt: Lýdie Lukšová 732 842 224 

  
Family Gospel Ostrava - zkouška zpěvu, Cooltour/Coolna (pavilon C na Výstavišti), od 17.00 h Kontakt: 

facebook: family gospel ostrava 

  
BIBLE…? Studium knihy Genesis - METRO, od 18.00 h  

Kontakt: Daniel Kašlík 777 571 012 

  

Filmový klub - METRO, od 19.30 h  

Kontakt: Michal Kubánek 604 770 702 

Domácí skupinka: u manželů Riemerových, od 18.00 h kontakt: 777 899 187 

pátek Diskusní večery -Stanislavského 391, 29.1./26.2./18.3./22.4./20.5. od 18.00 h  

Kontakt: Petr Rohan 775 789 030 

  
MLÁDEŽ - METRO, Kopaniny 11 od 18.00 h 

Kontakt: Aneta Vozňáková 605 334 781 

PO-ČT 
METRO ČAJOVNA - 17.30-21.00 h  

Kontakt: Michal Kubánek 736 282 427 nebo 604 770 702 

Společné týdenní aktivity ostravských sborů 
 

Minikurz zdravého, rychlého              

a levného vaření 

 
Chcete se přiučit novým a chutným kulinářským dovednostem? 

Pak Vás zveme na další lekce vaření bez mléka, rafinovaného 

cukru a masa. 

 

26.ledna 

– Rychlá zeleninová večeře – základ na produktech rostlinných 

23.února 

– Rychlá snídaně  - vhodné i pro alergiky, diabetiky 

22.března 

– Pomazánka z červené řepy – chutné a zdravé i pro děti 

 

vždy v 17:30 h CASD O.-Svinov, Stanislavského č. 391  

vstupné dobrovolné! 

 

Co si uvaříme, to si taky sníme! 
 

Kontakt: Pažitková Vlasta 

Mobil: 737 339 068  

Email: keti@centrum.cz 

 

Klub zdraví 

 Máme za sebou 12 setkání Klubu zdraví s nejrůznější 

náplní. Snažili jsme se nabídnout pestré spektrum témat 

a zajímavých hostů. Vnímáme, že i přes toto úsilí se nám 

nedaří zasáhnout větší počet zájemců (průměrně 10 lidí 

z toho 2-3 sousedé). Ptáme se, zda-li je to lokalitou (O.-

Přívoz), časem (18.h) nebo pravidelností (1x měsíčně). 

Největší otazník zůstává, jestli pokračovat. Zatím máme 

naplánovaný lednový Klub zdraví (14.1.16 - Humor jako 

lék). Ale co pak? Modlíme se za odpověď. 

mailto:keti@centrum.cz


 

Novoroční bohoslužby/programy: 

  9.1. od 11.00 h, O.-Mariánské Hory - Kluk ve žlutém tričku 

  9.1. od 15.00 h, O.-Město 

16.1. od 15.00 h, O.-Radvanice 

16.1. od 16.00 h, O.-Zábřeh  

23.1. od 16.00 h, O.-Svinov - Velký rozvod mezi nebem a peklem 

 

Služba neslyšícím - 6.2.16 od 13.00 h, O.-Mariánské Hory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Křesadlo - 1. sobota v měsíci od 15.00 h, (O.-Mariánské Hory) 

 

Worship - zpívaná bohoslužba - 2. sobota v měsíci v 17.00 h,  

DK Akord, Náměstí SNP, O.-Zábřeh 

 

Atmosféra - 23.1./20.2./19.3. v 16.00 h, Cooltour, Výstaviště pavilon C 

 

 

 

Kazatelé: 

Radvanice a INRI road 

Daniel Kašlík, 777 571 012, 

dkaslik@centrum.cz 

 

Zábřeh a Svinov (Bohumín) 

Petr Rohan, 775 789 030, 

petrrohan7@gmail.com 

 

Mariánské Hory, Město a Restart 

Radim Toman, 775 789 048, 

radim.toman@gmail.com 

------------------------------------------------------------- 

O.-Mariánské Hory, Kopaniny 13 

http://ostravamarianskehory.casd.cz/ 

vedoucí sboru: 

Jiří Jirásek, 739 008 564, 

fiat7552@seznam.cz 

vedoucí misie: 

 Irena Perůtková, 734 684 146, 

iperutkova@seznam.cz 

------------------------------------------------------------- 

O.-Město, Trocnovská 20 

http://ostravamesto.casd.cz/www.faceb

ook.com/CASDOstravaMesto 

vedoucí sboru:  

Vlastimil Cichý, 603 471 209, 

v.cichy@seznam.cz 

vedoucí misie: 

Lydie Lukšová, 732 842 224, 

luksova@delamereklamu.cz 

------------------------------------------------------------- 

O.-Radvanice, Ráčkova 4 

http://radvanice.casd.cz/ 

vedoucí sboru:  

Mirek Bogocz, 777 767 918,  

mirek.bogocz@seznam.cz 

Vedoucí misie:  

Jan Vereš, 734 206 914, 

Jan.Veres@seznam.cz 
------------------------------------------------------------- 

O.-Restart, Cooltour/Coolna 

(Výstaviště, pavilon C) 

www.facebook.com/restartuj 

vedoucí skupiny:  

Roman Pěšala, 731 461 513 

vedoucí misie:  

Radim Raszka, 724 777 539 

------------------------------------------------------------- 

O.-Svinov, Stanislavského 391 

http://ostravasvinov.casd.cz/ 

vedoucí sboru:  

Zdeněk Biel, 730 169 801  

biz@seznam.cz 

vedoucí misie: 

Ľubica Miklová, 734 682 616 

LubicaMiklova@seznam.cz 

------------------------------------------------------------- 

O.-Zábřeh, Mňukova 17 

http://www.casdostravazabreh.net/ 

vedoucí sboru:  

Iveta Halešová, 602 793 564 

halesova.iveta@gmail.com 

vedoucí misie:  

Marek Pavlán, 724 001 294 

mpavlan@gmail.com 

------------------------------------------------------------- 

Ostatní webové stránky 

www.dotknisenebe.eu 
www.facebook.com/dotknisenebeostrava 

www.facebook.com/metrocajovna 

Pathfinder 

www.wanblisapa.webnode.cz 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bohoslužby 

Sobotní události 
 

Datum Restart 
Mariánské 

Hory 
Město Zábřeh Svinov Radvanice 

 10:00 9:30 9:00 9.00 9:30 9:30 

2.1. x 
Misijní 

sobota 
Toman Poláková Richter Kašlík 

9.1. Pěšala Toman Heczko Kašlík Rohan K.Staněk  

16.1. Bazala Poláková Toman Rohan J.Martásek Havelka 

23.1. Toman Cichý Gröger Chromíková Rohan Kašlík 

30.1. Michnová Kašlík Toman A.Basisty J.Veselý Švihálek 

6.2. Pěšala MS/Toman Švihálek Gröger Rohan Kašlík 

13.2. Toman Chromíková Kocybalová Rohan Rohan Sieja Z. 

20.2. Pavlík Stejskal Toman Rojíček J.Klega Kašlík 

27.2. Raszka Krajčí Pimek Richter R.Dubický Bř.Jureček  

5.3. Kubný MS/Toman M. Škrla  Rohan P. Rohan O. Lacko 

12.3. Pěšala Kašingová Toman J.Martásek J.Stejskal Kašlík 

19.3. Toman Mach Cichý Rohan A.Basisty Koloničná 

26.3. Bortl Pimek VP Toman  VP Rohan VP Rohan VP Kašlík 
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Podpoříme projekt METRO? 

 
Milé sestry a bratři ostravských sborů! 

 

Projekt METRO běží již pár let, ale výraznějších změn dosáhl po tomto létě 

2015, kdy Moravskoslezské sdružení zaměstnalo na 3 měsíce bratra 

Michala Kubánka. Tomu se s jeho týmem a podporou Daniela Kašlíka 

podařilo rozjet každodenní aktivity. Bůh této práci žehná a METRO už 

není pouze druhým domovem pro mladé, ale otevírá se všem těm, kteří 

chtějí poznat jeho aktivity a zúčastnit se jich.  

 

Co Komunitní centrum METRO nabízí našim sborům: 

- Prostředí, které je vhodné pro jakákoli duchovní či společenská 

setkání, která již fungují (např. Klub maminek, výuka cizích 

jazyků, studium Bible) nebo mohou vzniknout (výtvarné, 

hudební, či zájmové kroužky s cílem vytváření vztahů 

s nevěřícími přáteli a různá škála dalších možností závislá na 

lidské kreativitě a Božím vedení). 

- Návštěvu a posezení v čajovně. 

Rádi bychom, aby paleta toho, na co můžeme pozvat své přátele, byla 

co nejpestřejší. Vnímáme prostředí centra METRO jako velice vhodné 

pro přátele. Vybavení čajovny a dvou místností je reprezentativním 

prostředím s útulnou atmosférou, kde se člověk cítí dobře. V žádném 

případě nechceme ubírat z misijních aktivit našich sborů. Chceme jen, 

aby program aktivit byl každodenní a bylo z čeho vybírat. Metro je sice 

primárně zaměřeno na věkovou kategorii 15-26 let, ale nabízí aktivity i 

pro starší generace. Pro každého nyní již běží studium knihy Genesis, Klub 

maminek, angličtina, setkání svobodných, posezení v čajovně, a jiné. 

 

Tímto dopisem se na vás obracíme s dotazem, zda tento projekt 

ostravské sbory potřebují a tudíž jej chtějí i v budoucnu finančně 

podpořit. Se svými postřehy se obraťte na své kazatele. 

 

Ostravský evangelizační tým 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizualizace největší z místností Metra 

Adra Ostrava 

 
1.12. jsme otevřeli již druhý charitativní obchod 

v Ostravě. Nachází se na Sokolské tř. 2380/67, kousek 

od Hornické polikliniky. I zde, stejně jako ve vítkovickém 

obchodě, přijímáme dary v podobě oblečení, bot, 

lůžkovin, drobných funkčních elektrospotřebičů 

a dalších potřeb pro domácnost. 

Přijďte nás navštívit a nakoupit si za bezkonkurenční 

ceny a podpořte tak dobrou věc! 

V obchodech i na dobrovolnickém centru jsou 

v nabídce Dárkové poukázky na nákup zboží 

v hodnotě, kterou si kupující sám určí. Poukázka může 

být vhodným dárkem, který potěší obdarovaného 

a zároveň pomůže dobré věci. 
 

Kdy máme otevřeno? 

pondělí-čtvrtek 8:30-17:00h 

pátek                 8:30-14:00h 
 

Kontakt: Dagmar Pejšová, 604 147 514 

Bible…? Genesis 

 
Rádi bychom všem těm, kteří mají chuť studovat dali 

ve známost, že i v roce 2016 budeme od 7. 1. každý 

čtvrtek od 18hodin studovat v Metru knihu Genesis.    

Za sebou máme celé pradějiny, tedy prvních jedenáct 

kapitol a od Nového roku začínáme abrahamovským 

cyklem zapsaným od 12. kapitoly. Výkladem nás 

provázejí tři kazatelé města ostravského Radim Toman, 

Petr Rohan a Daniel Kašlík a Písmo nám často klade          

i různé otázky, na které spolu hledáme odpovědi. 

Studium navštěvuje 5-10 lidí a rádi bychom pozvali            

i další věřící, kteří třeba nepatří mezi mládež, ale rádi 

by se zúčastnili. Těšíme se na Vás.  

Knihovna  
křesťanské literatury 

 

…půjčujeme knihy zdarma. 
 

Otevřeno každou středu 15-17.00h 

Kopaniny 13, O.-Mariánské Hory 

Kontakt: Irena Perůtková, 734 684 146 



 
Uběhlo již několik měsíců od chvíle, kdy se v naší mládeži 

zrodil bezvadný nápad – obnovit mládeže, které jsme 

kdysi mívali. Myšlenka se ujala a dokonce jsme ji postupně 

upravovali a vylepšovali tak, až vznikly diskuzní večeře, 

které jako mládež organizujeme vždy jednou za měsíc, již 

od jara tohoto roku. Tato setkání jsou především určena 

pro naše kamarády, kteří mají zájem dozvědět se více o 

Bohu, křesťanství a různých tématech, která jsou s tím 

spojená. Mám velkou radost z toho, že naši kamarádi 

přijímají naše pozvání a že společně s nimi a naším 

kazatelem můžeme jako mládež prožívat jednou za měsíc 

velmi příjemný a inspirativní večer. Abyste si však udělali 

ještě lepší představu o tom, v čem spočívá význam těchto 

setkání, nechala jsem promluvit naše hosty a vy si teď 

můžete přečíst, proč vlastně mezi nás chodí a co jim 

osobně diskuzní večeře přinášejí.  

Barča: „Diskuzní večeře (byť jen jedna) byla pro mě 

zpestřením a rozšířením obzorů v téhle oblasti. Byl to 

příjemně strávený páteční večer se super lidmi. Celkově 

osvěžující zážitek:)“ 

Nejgl: „Večeře a večer v diskuzním kroužku mi především 

dává možnost pozastavit se, vydechnout a ponořit se do 

otázek, na které během ostatních dnů prostě nenacházím 

čas. Potom je tady samozřejmě kupa super lidiček, u 

kterých žádný názor a odpověď není špatná. Třešničkou 

na dortu je pak večeře, která je vždy peckovní.“ 

Těším se na další společné večery, které nás čekají v 

příštím roce!  Ester Poláková  

Diskusní večery 

 

Family Gospel Ostrava má za sebou krásný rok plný gospelové 

hudby, která dělala radost nejen samotným členům sboru na jejich 

pravidelných zkouškách, ale i při vystoupeních, která měla potěšit 

druhé. Takovými chvílemi byl koncerty pro Hospic sv. Lukáše nebo 

SMArt koncert pro děti s nemocí „SMA“ (spinální muskulární 

atrofie). Letos jsme organizovali již 3. ročník gospelového 

workshopu pro širokou veřejnost se zahraniční lektorkou Sárou. 

Každý rok se těšíme i na gospelovou bohoslužbu. Letos byl hostem 

Standa Staněk a součástí byla i sbírka oblečení pro ADRU. I v příštím 

roce bychom rádi zpívali k Boží slávě a sloužili druhým darem 

hudby. Chce-li se někdo přidat, může přijít na pravidelné čtvrteční 

zkoušky. 

Family Gospel Ostrava 

 

10. let   
Worship Ostrava 

 
Worship Ostrava pořádající pravidelné zpívané 

bohoslužby pro širokou veřejnost oslavil v sobotu 12.12. 

2015 desetileté výročí svého vzniku. Celou slavnostní 

bohoslužbou zněly oslavné písně, slovem provázel Jan 

Dymáček, kazatel Církve adventistů sedmého dne. 

Během bohoslužby účinkující vyjádřili vděčnost za to, že 

mohou tímto způsobem chválit Boha. Vzpomínali na to, 

co za uplynulé období prožili, jak je Bůh vedl a co jim 

bohoslužba dává. Organizátor těchto zpívaných 

bohoslužeb Petr Hřib uvedl: "Jsme vděčni za to, že 

můžeme takovýmto způsobem vyjádřit, co je v našich 

srdcích, a věříme, že Bůh působí na lidi, kteří na tyto 

bohoslužby na základě našeho pozvání přicházejí, a dává 

se jim tak touto cestou poznat". 

  

V novém roce se opět těšíme na další setkání s Vámi při 

bohoslužbách každou druhou sobotu v měsíci, které 

budou nově probíhat v Domě kultury Akord v Ostravě- 

Zábřehu, na náměstí SNP. Věříme, že nás Bůh provede 

nadcházejícím obdobím, kdy Jej chceme opět chválit 

písněmi i slovem za to vše, co pro nás udělal a stále dělá. 

  

Na těchto stránkách můžete shlédnout z video archivu 

záznamy bohoslužeb a získat aktuální informace. 

http://worship.casd.cz/ 

 

Sport pro děti 

 
Každou středu se v tělocvičně sejde okolo 8-10 dětí cca od 2 do 

12 let, aby svou energii vybily při sportu. Děti mají možnost hodinu 

lběhat (lítat), hrát fotbal, florbal…házet si s balónem apod. 

Sportovní náčiní i vedoucí jsou připraveni. Prostor pro další děti, 

které by se chtěly hýbat stále je…  

http://worship.casd.cz/

