
Kontakty 
pastor: Radim Toman, 775 789 048, radim.toman@gmail.com 

 
vedoucí sboru O.-Město: Vlastimil Cichý, 603 471 209, v.cichy@seznam.cz 
tajemník sboru: Věra Pustějovská, 603 316 216, pustejovskav@seznam.cz  
vedoucí sobotní školy: Antonín Čada, 777 010 145, orio.cada@seznam.cz 

vedoucí diakonie: Věra Vašíčková, 732 332 164, veruska.maminka@seznam.cz 
vedoucí misie: Lydie Lukšová, 732 842 224, luksova@delamereklamu.cz 

vedoucí sboru O.-Mariánské Hory: Jiří Jirásek, 739 008 564, fiat7552@seznam.cz  
tajemník sboru: Simona Janíčková, 606 753 688, sija@email.cz 

vedoucí sobotní školy: Jaroslav Marušák ml., 603 218 439, jarek@marusak.cz 
vedoucí diakonie: Ludmila Čadová, 737 351 577, l.bogdanova@email.cz  

vedoucí misie: Irena Perůtková, 734 684 146, iperutkova@seznam.cz 
vedoucí mládeže: Aneta Vozňáková, 605 334 781, a.voznakova@seznam.cz  

 

Web  
http://ostravamesto.casd.cz/ a http://ostravamarianskehory.casd.cz/  

 

Facebook 

Církev adventistů sedmého dne Ostrava-Město a Klub zdraví Ostrava 
 

Akce a události 
3. 10. Společná bohoslužba ostravských sborů s br. Brucem Bauerem,  

Dům kultury města Ostravy od 9.30h a od 14.00h 
10. 10. Mírák - setkání mladých lidí – Aula Poruba 
11. 10. Den zdraví v Komenského sadech 10-17h 

7. – 14. 11. Modlitební týden 
7. 11. Múzička - zpívaná dětská bohoslužba O._Mar.Hory 

5. 12. Misijní sobota vděčnosti O._Mar.Hory 
26. 12. Večeře Páně 10.30 sbor O._Město/ 15.00 sbor O._Mar.Hory 

 

Worship 10.10./14.11./12.12/ v 17.00 h, Hrušovská 16, Ostrava-Přívoz     

Studentské bohoslužby  každé 2. úterý v 18.00 h/O._Mar.Hory+Metro 

Klub zdraví  15.10./19.11./17.12/ v 18.00h/O._Město 

 

Skupinky 
u manželů Lukšových, středa 17.30h/732842224 

Klub Beroja, středa 17.30 h, Klubovna sboru O._Mar.Hory/734684146 
u s. Marie Tomanové čtvrtek v 16.00 h/728347060 

Spojovník 
říjen-prosinec 2015 

 

Milé sestry, bratři, přátelé, 

Už delší dobu vnímám, že mi Bůh klade na srdce spojit síly ostravských sborů                              

ve společné službě. Více než půl roku se setkáváme ke společným poradám v oblasti 

misie. Ukazuje se, že je to velmi užitečné. Učíme se spolupracovat, společně plánovat, 

modlit se za Boží dílo v Ostravě. Jsem přesvědčený, že nás Bůh zve ke sjednocení. 

Doposud jsme byli velmi roztříštění. Studentský projekt INRI road Ostrava je také 

důkazem toho, jak důležité je, aby naši mladí Ostravu vnímali jako jedno misijní pole. 

Demograficky již nemáme tak silnou základnu mezi dětmi, mládeží a střední generací 

jako tomu bylo dříve. Ukazuje se, že pokud aktivně nebudeme hledat řešení, 

nevyhneme se mu v blízké budoucnosti. Věřím, že máme začít společný dialog                    

o budoucnosti Církve adventistů sedmého dne v Ostravě. Půjdeme společně, nebo 

každý sbor sám za sebe? Dokážeme nahradit sborové jméno za to, které nabízí Ježíš, 

když volá po jednotě v Božím jméně?  

„Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal; nechť jsou jedno jako 

my. Dokud jsem byl s nimi, zachovával jsem je v tvém jménu, které jsi i dal; ochránil 

jsem je, takže žádný z nich nezahynul… „Prosím, aby všichni byli jedno jako ty, Otče,              

ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět (Ostrava) uvěřil, že jsi mě poslal.“ 

Jan 17, 11.12.21 

I proto jsem pro logo vybral písmeno X (chí), kterým v řečtině začíná jméno Kristus. 

Kruh pak symbolizuje naši jednotu okolo něj a současně město Ostravu. Písmeno „x“ 

přeškrtává naše sborová „já“ a nahrazuje je Kristem jako centrem naší identity. 

Jednota, jak ji chápe Kristus, není uniformitou, ale spojením rozmanitosti. Každý 

sbor/člen do společného obrazu církve přispívá něčím originální a jedinečným. Jeden 

druhého potřebujeme více, než tomu bylo dříve.  

 „…tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme…“ 
Řím. 12, 5  Modleme se za společnou budoucnost Ostravy.                    Radim Toman 
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Narozeniny 
 

7.10. Alena Juračková        
7.10. Jiří Kocybal st. 
15.10. Filip Burkovič  
16.10. Ivona Kuzněcovová  
18.10. Pavel Lukša  
28.10. Karolína Lukšová   
28.10. Vladimír Jureček   
6.11. Věra Pustějovská   
7.11. Natálie Kocybalová  
11.11. Věra Vašíčková  
21.11. Helena Korbová 
2.12. Štěpán Bartek 
19.12. Lydie Lukšová 
23.12. Daniel Kocybal 
23.12. Silvestr Prieboj 

 
               

 

 

 

 

 
Jestliže tedy my, ač jsme zlí,                   

umíme svým dětem dávat dobré dary, 

čím spíše náš Otec z nebe dá Ducha 

svatého těm, kdo ho o to prosí!                

Lukáš 11, 13 

Moderní podobenství  
 

Když jsem byl malý, měli jsme starého souseda, který se jmenoval 

doktor Gibbs. Vypadal úplně jinak, než všichni lékaři, co jsem kdy potkal. 

Pokaždé, když jsem ho viděl, měl oblečenou džínovou kombinézu a na hlavě 

slamák se zeleným plastikovým kšiltem. Hodně se usmíval. Byl to úsměv, který 

se hodil k jeho klobouku – starý, pokřivený a obnošený. Nikdy na nás nekřičel, 

že si hrajeme na jeho zahradě. Pamatuji si ho jako člověka, který byl mnohem 

milejší, než dané okolnosti vyžadovaly.  

Když doktor Gibbs zrovna nezachraňoval životy, vysazoval stromy. Jeho 

dům totiž trůnil na čtyřhektarovém pozemku a jeho životním cílem bylo 

proměnit jej v les. Ten dobrý lékař měl pár zajímavých teorií ohledně pěstování 

rostlin. Pocházel ze zahradnické školy, jež se řídí heslem „škoda každé rány, 

které padne vedle“. Nikdy své nově vysázené stromy nezaléval, což zcela 

odporovalo konvenční moudrosti. Jednou jsem se ho zeptal, proč. Řekl, že 

zalévání rostliny kazí, a pokud je zaléváte, každá následující generace stromů 

bude vždy o něco slabší. Takže se s nimi nesmíte mazlit a ty neduživé musíte 

co nejdříve odstranit. 

Mluvil o tom, jak zalévání vede k mělkých kořenům a jak stromy, které 

nikdo nezalévá, musí při hledání vláhy prorůstat svými kořeny hluboko                       

do země. Pochopil jsem ho tak, že bychom si měli hlubokých kořenů vážit. 

Takže své stromky nikdy nezaléval. Zasadil doubek a místo, aby ho  

pokaždé ráno zalil, praštil do něj srolovanými novinami. Plesk! Bouch! Prásk! 

Zeptal jsem se ho, proč to dělá, a on mi odpověděl, že proto, aby mu strom 

začal věnovat pozornost. 

Doktor Gibbs zemřel pár let poté, co jsem opustil domov. Tu a tam jedu 

kolem jeho domu a dívám se na stromy, které jsem ho viděl sázet                                 

před nějakými pětatřiceti lety. Teď jsou silné jako skála. Velké a robustní.  

Před několik lety jsem vysadil pár stromů. Celé léto jsem jim nosil vodu. 

Dva roky rozmazlování mi vynesly stromy, které čekají, že je někdo bude dnem 

i nocí obskakovat. Kdykoli zavane vítr, začnou se třást a drkotat větvemi.  

…………………………………………………………………………………………………. 
HLEDÁME REDAKTORY/PŘISPIVATELE/GRAFIKA/FOTOGRAFA PRO SBOROVÝ ČASOPIS 

2. 10. Švihálek Petr                                                                       
5. 10. Kormanová Renáta                                
19. 10. Vozňáková Tereza                    
21. 10  Nowakovski Ruben 
23. 10. Strmisková Blanka 
28. 10.  Šudřichová Soňa 
31. 10. Sroka Petr  
31. 10. Přecechtělová Eliška         
31. 10. Mirek Marušák 
5. 11.  Marušáková Jiřina                                                                                  
3. 11. Vašutová Lenka 
4. 11. Strmiska Ondřej 
10. 11. Adéla Martásková-Rebelo                         
15. 11. Schestágová Karla                               
19. 11. Spillerová Vanda 
19. 11. Marušáková Jana  
29. 11. Kurovská Marie                    
4. 12. Strmisková Věra                                                                                                                                     
9. 12. Janíčková Simona      
9. 12. Vácha Pavel                         
9. 12. Pírová Sylvie                                  
12. 12. Machálek David                 
14. 12. Pěkníková Anna 
15. 12. Jonczy Pavel                       
21. 12. Andrejcová Alena 
23. 12. Gazda Emanuel                  
24. 12. Kubánková Jarmila                              
24. 12. Babiuchová Jana 


