
Narozeniny 
 

4. 7. Jurczková Daniela  
8. 7. Husarová Miloslava 12. 7. Přecechtěl Jakub 

13. 7. Paříková-Latoszinská Libuše 15. 7. Jurczek Marek 
16. 7. Čadová Ludmila 17. 7. Martasek Enoch 

18. 7. Jurczková Elizabeth 17. 7. Marušáková Jindřiška 
23. 7. Jurczek Oliver 22. 7. Jirásek Jiří 
31. 7. Jirásková Olga 30. 7. Kurek Otto 

 

1. 8. Long Vivien 3. 8. Long Casey 
3. 8. Kubánek Michal 5. 8. Halešová Anettka 

6. 8. Pěkník Rudolf 7. 8. Gubányiová Eva 
31. 8. Halešová Yvetta  

                                 
 

 

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

 
vedoucí sboru: Jiří Jirásek, 739 008 564, fiat7552@seznam.cz 

tajemník sboru: Simona Janíčková, 606 753 688, sija@email.cz 
hospodář: Zdeněk Přecechtěl, 777 638 560, zprecechtel@volny.cz 

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

vedoucí misie: Irena Perůtková, 734 684 146, iperutkova@seznam.cz 
 

web  
http://ostravamarianskehory.casd.cz/ 

správce webu: Jiří Jirásek ml.: 13425@seznam.cz  

 

adresa 
Kopaniny 13, Ostrava-Mariánské Hory 

K věci 
červenec-srpen 2015 

Milé sestry, bratři, přátelé, 

v červnu se má pastýřská služba rozšířila i na můj rodný sbor Ostravu-

Mariánské Hory. Bůh poslal skrze druhé lidi do mého života několik snů a tento 

biblický text, který se má stát jeho vizí/plánem, který má se mnou a jak sám 

text říká i s tebou: „Ty máš být jako dobrý správce, kterému Pán dal na starost 

ostatní pracovníky, abys jim pravidelně rozděloval pokrm. Pán bude spokojený, 

když tě zastihne, že to tak poctivě děláš. Pak ti svěří do správy celý svůj majetek. 

Od toho, komu bylo mnoho svěřeno, bude mnoho očekáváno, a kdo dostal jasné 

pokyny, od toho bude mnoho vyžadováno.“ Lukášovo ev. 12, 42.43.48 (SNC) 

Jak chápu Boží vedení a tento text? Bůh se mě i tebe ptá na 2 otázky:                        

Kdo ti byl svěřen do správy? A jak se o něj staráš?  

Odpovědi na tyto otázky chci společně hledat v osobního rozhovorech. 

Přemýšlejme a modleme se o to, aby nám Bůh dal jasné pokyny! Ať víme, kdo 

je ten človíček (seznam lidí), o kterého se máme starat a sytit jej. A zároveň ať 

víme, jak na to. Možná je to tobě blízký člověk (člen rodiny), soused, kolega 

z práce, spolužák…  

Chtěl bych Ti pomoct při hledání těchto odpovědí a zároveň Tě doprovázet 

(trénovat, vést, povzbuzovat) ve 3 oblastech: SPIRITUALITY (pravidelná/živá 

komunikace s Bohem – spojit se Bohem na modlitbě a sytit se jeho slovem). 

SPOLEČENSTVÍ (budovat a obnovovat láskyplné vztahy – spojit se s druhým 

člověkem v duchovním partnerství nebo v malé skupince. SLUŽBA (objevení a 

využívání svěřených darů – aktivní zapojení do Božího plánu). 

Radim Toman 
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Společné bohoslužby v létě 

 Město Mariánky 

 9.00 9:30 

4.7. Radim Toman <-- 
11.7. Vlastimil Cichý <-- 

18.7. Dotkni se nebe --> Peter Čík 

25.7. Dotkni se nebe --> Juraj Turóci 

1.8. Dotkni se nebe --> Kornélius Novak 

8.8. Dotkni se nebe --> Fero Kolesár 
15.8. Dotkni se nebe --> Karel Staněk 

22.8. Petr Pimek <-- 
29.8. Petr Hřib <-- 

5.9. Mikuláš Pavlík Radim Toman 

12.9. Eva Kocybalová Irena Perůtková 
19.9. VP Radim Toman Jaroslav Marušák 

26.9. Jan Gröger VP Radim Toman 
 

Dotkneš se nebe? 
Od 19. července do 15. srpna v Ostravě - ve městě, které nám Bohem bylo 

svěřeno do správy, proběhne měsíční evangelizační kampaň „Dotkni se nebe“. 

Na mnoha místech budou probíhat Dny zdraví, duchovní ankety, prakticky 

zaměřené aktivity pod hlavičkou organizace ADRA a v podvečer biblické 

přednášky Kornélia Novaka a mladých lidí. Celé 4 týdny budou na dvou 

místech: V Nové Karolině Park (restauraci v přízemí) a kulturním domě Akord 

(hudebním sále). Některé aktivity se plánují i Porubě (venkovní amfiteátr + Aula 

VŠB) a v Radvanicích. Podle svých možností a schopností očekáváme zapojení 

všech ostravských sborů. Nejen v účasti na přednáškách, ale např. při zajištění 

stravování mladých misionářů (cca 50 mladých lidí) nebo zapojení z některých 

aktivit. Modleme se za nám svěřené místa, přátele, ale i organizaci celé akce. 

Věřím, že přestože ostravské sbory oslavili 100 let své existence, podle Božího 

zaslíbení může církev (stejně jako Sára) mít dítě i v tomto pokročilém věku. 

Nevíme, kolik času zbývá tomuto městu, ale je možné, že již vyšli 2 andělé 

směrem k jejím branám. Na nás je postavit se na místo Abrahama a volat 

k Bohu a milost pro každého, kdo ještě může být zachráněn. Neusmívejme se 

Božím plánům, tak jako Sára, ale postavme se na Boží stranu při záchraně 

„spravedlivých“ z toho města.  

Dobrý správce rozděluje pokrm…                     

Jednou odpoledne pastor Pavel potkal bratra Romana. Roman byl prostý a 

hodný člověk a Pavel ho měl velmi rád. Oslovil ho: "Bratře Romane, pojď se 

mnou kázat." "Pavle, odpověděl Roman, "víš, že nejsem nijak vzdělaný. Jak 

bych mohl mluvit k lidem?" Ale protože pastor trval na svém, Roman nakonec 

souhlasil. Prošli spolu celé město, tiše se modlili za všechny, kdo pracovali v 

domech i v kancelářích. Usmívali se na děti, zvlášť na ty nejchudší. Prohodili pár 

slov se stařečky a stařenkami. Pohladili nemocné. Pomohli nějaké ženě s 

těžkým nákupem. Když městem prošli křížem krážem už poněkolikáté, pastor 

Pavel řekl: "Bratře Romane, je čas se vrátit domů." "A co naše kázání?" "Vždyť 

jsme přece už kázali," usmíval se pastor. NEJLEPŠÍM KÁZÁNÍM JSI TY SÁM!                                                                                                                                                                                                                

…poctivě děláš…pak ti svěří všechno!               
Jeden stavbyvedoucí pracoval po dlouhá léta ve velké stavební společnosti. 

Jednoho dne dostal příkaz vystavět ukázkovou vilu podle projektu, který mu 

bude nejvíc vyhovovat. Mohl si vybrat i místo, které chtěl, a nemusel hledět 

na výdaje. Hned se pustil do práce. Ale protože si myslel, že na slepé důvěře 

zaměstnavatele vydělá, nakoupil nekvalitní materiál a zaměstnal nepříliš 

dobré řemeslníky, aby ušetřil peníze, které pak šly do jeho kapsy. Když byla 

stavba u konce, stavbyvedoucí odevzdal klíč k vile řediteli své firmy. Ředitel 

mu ho s úsměvem vrátil a potřásl mu rukou. "Tato vila je dar pro vás, protože 

vám chceme projevit svou úctu a vděčnost za vykonanou práci." STAVÍME 

VLASTNÍ BUDOUCNOST. 


