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Podle slova 
však také jed-
nejte, nebuďte 
jen posluchači - 
to byste klamali 
s a m i  s e -
be! Vždyť kdo 
slovo jen slyší a 
nejedná podle 
něho, ten se po-

dobá muži, který v zrcadle pozoruje 
svůj vzhled; podívá se na sebe, ode-
jde a hned zapomene, jak vypa-
dá. Kdo se však zahledí do dokona-
lého zákona svobody a vytrvá, takže 
není zapomnětlivý posluchač, nýbrž 
také jedná, ten bude blahoslavený 
pro své skutky. 

Jakub 1,22-25 

 
 Pokoj Boží milý čtenáři. Chci 
tě přivítat při čtení prvního letošní-
ho čísla našeho časopisu. Ze srdce 
ti přeji, aby tě i v tomto roce vedl 
náš drahý Pán Ježíš Kristus. Přeji ti, 
abys v roce 2008 žil pod ochranou 
Nejvyššího. Nechť ti Pán požehná 
ve tvém duchovním růstu. 
 Je zde čas, kdy jeden rok končí, 
a druhý začíná. Lidé vzpomínají na 
rok minulý a mají svá přání  a oče-
kávání do roku 2008. Když tak pře-
mýšlím nad tímto každoročním ri-
tuálem, tak si uvědomuji, že jednou 
život každého z nás na této zemi 
skončí a my si již nebudeme moci 
říci, že něco napravíme a nebo dá-
me do pořádku. Již to nepůjde, bu-
deme skládat účty Bohu, který nás 
odmění za naše jednání. Konec 
roku a počátek nového nám nabízí 
vcelku dobrou připomínku našeho 
pozemského putování – nebudeme 
tady stále, jednou ten běh doběhne-
me a přejdeme na věčnost. Náš po-
hled má být proto upnut k tomuto 

dni a my máme žít v bdělosti.  
1. Petrův 1:17  Jestliže `vzýváte 
jako Otce´ toho, kdo nestranně sou-
dí každého podle jeho činů, v bázni 
před ním žijte dny svého pozemské-
ho života. Mou touhou je vidět vás 
za rok všechny ještě více plné Boží 
slávy a lásky k Bohu. A ne jen vás, 
ale i další nově narozené duše do 
Božího království. V minulých le-
tech jsme mohli pozorovat, jak ně-
kdy křesťané zvlažní a vzdálí se do 
světa. Nikomu to nepřeji, a proto 
vás chci všechny povzbudit 
k hledání pravdy a k životu ve svo-
bodě. V této materiální společnosti 
nám hrozí vlažnost, a proto musíme 
být ve střehu. 
 V úvodním verši je řečeno, že v 
zrcadle Slova je dokonalý zákon 
svobody. Ten kdo žije podle tohoto 
zákona je požehnán pro své skutky. 
Není to úžasná zpráva? Bůh nám 
zde radí, jak můžeme vstoupit do 
svobody a získat ji. Pokud se trochu 
podíváme do Nového zákona, tak si 
jistě všimneme i podobného místa 
z Janova evangelia. Ježíš řekl Ži-
dům, kteří mu uvěřili: "Zůstanete-li 
v mém slovu, jste opravdu mými 
učedníky. Poznáte pravdu a pravda 
vás učiní svobodnými." Jan 8:31-32 
Když si to shrneme, tak nám z toho 
jednoduše plyne způsob, jak může 
člověk získat svobodu do svého 
života. Je tam, kde je život podle 
Božího slova. Slovo svoboda se 
dnes často používá. Mnozí si pod 
ním představuji politickou svobodu 
a zakládají politické strany, které 
mluví o demokracii a svobodě kaž-
dého jednotlivce. Jiní mají touhu po 
morální svobodě, a tak vymýšlejí 
mnohé způsoby, jak omluvit svůj 
vlastní hřích. Jedno je však jisté. 
Každá lidská bytost touží po svobo-

dě, kterou pro nás Bůh zamýšlel. 
Člověk je zotročen hříchem, a ať si 
toho je vědom, nebo ne, tak hledá 
cestu jak z tohoto otroctví unik-
nout. Samozřejmě, že lidstvo již 
zkoušelo mnohé způsoby jak nalézt 
svobodu, ale bez Ježíše Krista a 
Jeho Slova to nejde. Historie a ovo-
ce mnohých ideologií nás o tom již 
přesvědčili. Svobodu od hříchu mů-
žeme získat jen díky prolité krvi 
našeho Spasitele. Co mě však 
v poslední době znepokojuje, je 
skutečnost, že i křesťané, kteří 
z této svobody okusili, se nechávají 
znovu zotročovat. Svoboda není jen 
nějaký pocit, jak si někdo myslí, ale 
jde o touhu našeho srdce žít 
v pravdě. Nehledejme tedy pocity, 
ale pravdu, která přinese svobodu 
do našeho jednání. Tato snaha něco 
stojí, a tak buďme vytrvalí a ne-
vzdávejme se. Hleďme do zrcadla 
Slova, abychom mohli vidět své 
životy ve světle Božím. Nedovol-
me, aby zvěst evangelia zůstala bez 
obsahu. Můžeme dnes slyšet mnohé 
mluvení o Bohu, žel často bez moci 
Ducha svatého. Jde o vyprázdněné 
evangelium, které ztratilo ostří. 
V čem je toto ostří? No přece 
v pravdě Božího Slova, které nás 
vychovává, učí, napomíná, atd. Veš-
keré Písmo pochází z Božího Ducha 
a je dobré k učení, k usvědčování, k 
nápravě, k výchově ve spravedlnos-
ti, aby Boží člověk byl náležitě při-
praven ke každému dobrému činu. 
2 Tim. 3:16-17   
 Chtěl bych Vám v novém roce 
přát mnoho síly a moudrosti Boží 
do dnů, které jsou před vámi. Bůh 
vám mocně žehnej v roce 2008. 
 

LUMÍR  FOLVAR ČNÝ 
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 Dlouho jsme s 
mládeží plánovali 
nějaký pobyt na cha-
tě a pořád to nějak 
nevycházelo. Ale 
dočkali jsme se a na 
konci listopadu jsme 
vyjeli do Komorní 

Lhotky. Když jsme dorazili na místo, 
byla jsem celkem zaskočena, oprav-
du hezká chata se vším všudy. Z mi-
nulých let si pamatuji na chaty, kde 
se svítilo petrolejkami, vařilo se na 
plotně, pro vodu se chodilo do stu-
dánky a na záchod se chodilo do 
„kadibudky“. 
 A tak jsme s radostí využívali 
pěkné zařízení, ať už v kuchyni nebo 
sociální zařízení… V místnosti kde 
jsme se scházeli ke slovu, modlit-
bám, jídlu i hrám, byl dokonce krb, 
ze kterého jsme byli rovněž nadšeni. 

 První večer jsme si povídali o 
evoluci. Ve školách jsme vyučováni o 
tom, že člověk vzešel „ zjednodušeně 
řečeno “ z opice, učitelé to dokáží 
vysvětlit tak přesvědčivě, že to nutí 
přemýšlet, a tak bylo dobré si všech-
ny tyto otázky probrat, zodpovědět. 
Pepa s Markem mají vždycky dost 
materiálů k pečlivému studiu. 
 Další den jsme probírali vztahy, 
holky si připravily slovo k tomuto 
tématu a mohli jsme o tom debatovat. 
A třetí den jsme probírali příchod 
Pána Ježíše, konec světa a věci s tím 
související. K tomu měli zase slovo 
kluci z mládeže. Je to docela náročné 
téma a docela nepředstavitelné, a tak 
jsme se zase měli o čem sdílet a vyja-
dřovat své názory. 
 Během pobytu jsme si spolu užili 
hodně legrace, a to i během turnaje 
hry „Cink“. Krásné byly chvíle ranní-

ho ztišení u Bible v tříčlenných sku-
pinkách. Úžasně strávený čas, přiná-
šející povzbuzení do celého dne, ale i 
dnů nadcházejících. Prožili jsme 
opravdu Bohem požehnaný čas na 
oné chatě. 

ESTER KOZIELOVÁ 

SVĚDECTVÍ 

MLÁDEŽNICKÝ POBYT V KOMORNÍ LHOTCE 

 Který den to 
byl? A proč byl 
tolik očekávaný? 
Bylo to úterý 
4.12.2007. A právě 
onen úterní večer 
se dalo sedm lidí 
z našeho sboru 
pokřtít. 

 Sešli jsme se už v 17 hodin ve 
sboru, kde pro všechny bylo připra-
vené malé občerstvení. Vypadalo to 
lákavě, ale já jsem nebyla schopna 
nic ochutnat, protože žaludek se mi 
sv í r a l  t r émo u  a  s t r ach em 
z neznámého. 
 Pak přišla na řadu chvíle, kdy nás 
„sedm statečných“ mělo vydat svě-
dectví a říct, proč se chceme nechat 
pokřtít. Z počátku se k mikrofonu 
nikdo nehrnul, ale když se toho ujala 
Anička, ostatní jsme ji odvážně ná-
sledovali. ☺ 
 Bylo skvělé slyšet tolik lidí, jak 
vyznávají, že Ježíš se stal jejich Pá-

nem a chtějí za Ním naplno jít a ne-
nechávat si žádná zadní vrátka. 
 Po těchto svědectvích jsme se 
vydali na nedaleký krytý bazén, kde 
měla nastat ta nejočekávanější chvíle, 
na kterou jsme se tolik těšili. V bílém 
oblečení symbolizujícím nové čisté 
stvoření, jsme byli postupně ponořeni 
do vody. Vyznali jsme tím, že Ježíš se 

stal naším Pánem a Spasitelem a že 
náš starý člověk zemřel.☺ 
 Jsem vděčná Pánu za Aničku, 
Báju, Tomka, Daníka, Jarka a Pavla, 
že měli odvahu k tomuto veřejnému 
vyznání a za jejich srdce, které touží 
následovat Pána. 
 

VERONIKA ZEMANOVÁ 

DLOUHO OČEKÁVANÝ DEN 
SVĚDECTVÍ 
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 Dny nám letí strašně rychle, čas 
jakoby zrychloval ... v pondělí vstá-
váme s myšlenkou, že nás čeká ná-
ročný pracovní týden a ani se nena-
dáme a už je tu pátek a dva dny 
volna, na které se všichni těší. Tro-
cha sobotního lenošení, úklid, ná-
kupy, vaření, nějaká návštěva... ne-
dělní shromáždění... a zase neděle 
večer  s myšlenkou zaměřenou na 
to, co je třeba zvládnout, udělat v 
dalším týdnu, který už klepe na 
dveře. 
 Někdy nás z toho koloběhu 
všedního dění něco odkloní... Při 
jednom nakupování, jsme se potkali 
s našimi známými, o kterých jsme 
věděli, že každý týden slouží v do-
mově důchodců v Českém Těšíně. 
Měli jsme taky touhu jít sloužit 
starším, opuštěným lidem, ale nějak 
jsme se k tomu nemohli dopraco-
vat, a teď nás naši milí pozvali, 
abychom šli spolu s nimi sloužit do 
karvinského domova důchodců. 
Věděli jsme, že Bůh viděl naší tou-
hu sloužit a teď je na nás, zda si pro 
tuto službu uděláme čas, nebo dá-
me přednost vánoč-
nímu shonu. 
 Po zkušenostech, 
kdy se naše sobectví 
obrátilo proti nám, 
jsme ani chvíli ne-
váhali, a vše se po-
dařilo skloubit tak, 
abychom v pátek 
21. prosince mohli 
jít do zmíněného 
domova. Mysleli 
jsme, že tam bude 
malá skupinka lidí, 

ale k našemu milému překvapení,  
jsme vstoupili do velkého sálu, kte-
rý byl plný očekávajících poslucha-
čů. 
 Když jsme zpívali slova : 
 

 „Jedno krásné jméno znám, 
které bránu nebe otvírá jako klíč. 
Jedno krásné jméno znám, 
ve kterém k Bohu přijít smím blíž. 
Jedno krásné jméno znám, 
ve kterém náruč svou Otec mi nabí-
zí.  
Jedno krásné jméno znám,  
ve kterém mám spasení...“ 
 

- tak jsme v mnohých očích mohli 
vidět slzy, a Bůh v srdcích někte-
rých lidí jednal. Všichni pozorně 
poslouchali, a nakonec každý 
ochotně přijímal letáčky s posel-
stvím evangelia, které jsme spolu s 
našimi přáteli z Těšína rozdávali. 
 To byla první část služby. Ve 
druhé nás bratr v Kristu - zaměstna-
nec zdejšího domova, který toto 
vystoupení připravil - pozval slou-
žit lidem na pokojích, kteří jsou 
upoutáni na lůžko. 
 Rozdělili jsme se do dvou týmů 
a šli jsme do pokojů, kde leželi po 
dvou až čtyřech staří, nemohoucí, 
opuštění, zklamaní lidé. Zazpívali 
jsme jim o Ježíši a opět jsme viděli 
slzy v očích těch opuštěných lidí... 
neměli jsme tolik času, abychom je 
mohli blíže poznat, ale mohli jsme 

vidět jak jsou vděčni, že je někdo 
navštívil. 
 Uvědomili jsme si, jak je tato 
služba nutná, jak Bohu na tom 
opravdu záleží, a že je na nás, jak 
se k této výzvě postavíme. Tito lidé 
potřebují poznat Boží lásku skrze 
nás a láska vyžaduje vztah, vztah 
zase čas. 
 Potkali jsme tam i sourozence z 
jiné církve, manžele, kteří navště-
vují domov důchodců už kolem 50 
roků, ta vzácná sestra nám řekla, že 
už do toho domova chodí od svých 
12 let. Měli jsme o čem přemýšlet. 
Teď je na nás, zda budeme ochotni 
dát svůj čas do služby Pánu. 
 Tento článek jsme chtěli napsat 
i z toho důvodu, že se naskytla 
možnost pravidelného navštěvování 
tohoto domova v Karviné. Zatím 
zde začínají pracovat naši souro-
zenci z Těšínského sboru KC. Mys-
líme, že je to i výzva pro nás, pro-
tože jsme „místní“, a vím, že v 
mnohých vašich srdcích je touha 
sloužit právě těmto lidem. Organi-
začně je zapotřebí sladit podmínky 
navštěvování s vedením domova, 
ale obdrželi jsem zprávu, že by byli 
za tuto službu moc vděčni. Potřebu-
ji někoho, kdo by zašel za těmi 
opuštěnými, popovídal si s nimi, 
vyslyšel, pohladil, měl o ně zájem. 
Ať povzbuzením pro nás jsou slova 
z evangelia Matouše, 25. kapitoly, 

verše 36-46: 
 

„ Byl jsem nahý, a 
oblékli jste mě, byl 
jsem nemocen, a na-
vštívili jste mě, byl 
jsem ve vězení, a při-
šli jste za mnou.  ́
Tu mu ti spravedliví 
odpoví: `Pane, kdy 
jsme tě viděli hlado-
vého, a nasytili jsme 
tě, nebo žíznivého, a 

(Pokračování na stránce 4) 

NA ČEM ZÁLEŽÍ 
SVĚDECTVÍ 
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dali jsme ti pít? 
Kdy jsme tě viděli jako pocestné-
ho, a ujali jsme se tě, nebo nahé-
ho, a oblékli jsme tě? 
Kdy jsme tě viděli nemocného ne-
bo ve vězení, a přišli jsme za te-
bou?  ́
Král jim odpoví a řekne jim: 
`Amen, pravím vám, cokoliv jste 
učinili jednomu z těchto mých ne-
patrných bratří, mně jste učinili.  ́
Potom řekne těm na levici: `Jděte 

ode mne, prokletí, do věčného 
ohně, připraveného ďáblu a jeho 
andělům! 
Hladověl jsem, a nedali jste mi 
jíst, žíznil jsem, a nedali jste mi 
pít, byl jsem na cestách, a neujali 
jste se mne, byl jsem nahý, a neob-
lékli jste mě, byl jsem nemocen a 
ve vězení, a nenavštívili jste mě.  ́
Tehdy odpoví i oni: `Pane, kdy 
jsme tě viděli hladového, žíznivé-
ho, pocestného, nahého, nemocné-
ho nebo ve vězení, a neposloužili 

jsme ti?  ́
On jim odpoví: `Amen, pravím 
vám, cokoliv jste neučinili jedno-
mu z těchto nepatrných, ani mně 
jste neučinili.  ́
A půjdou do věčných muk, ale 
spravedliví do věčného života." 
 
 

JOLA  A TOMÁŠ M ICHALKOVI  

(Pokračování ze stránky 3) 

SVĚDECTVÍ 

Chtěla bych se 
s vámi podělit o 
zkušenost, která se 
mi zatím stala je-
dinkrát v životě, ale 
jsem za ni velmi 
vděčná. 
 Já někdy mí-
vám taková divná 

období, kdy jsem možná dále od Bo-
ha a vztah s Ním nemám takový, jaký 
bych chtěla, ale právě v takovýchto 
chvílích mě Bůh paradoxně nejvíce 
vyučuje. 
 Vypadá to, že do Velikonoc by-
chom se měli stěhovat do protějšího 
domu do většího bytu (bylo to zvlášt-
ně připravené od Pána, ale o tom 
když tak zase jindy). Bude to výměna 
menšího bytu za větší, takže musíme 
určitou částku, kterou v hotovosti 
nemáme, doplatit. Není to nijak zá-
vratná částka, ale budeme nuceni in-
formovat se na úvěr. 
 To víte, myšlenky hlodají 
v hlavě… z čeho ten úvěr budeme 
splácet? Teď vycházíme tak akorát, 
takže buď budu muset já na nějaký 
částečný úvazek na odpoledne do 
práce nebo si Péťa bude muset najít 
vedlejší příjem, uvažuje o vyřízení 
živnostenského listu a opravoval by 
doma elektroniku. Ale najednou mě 
napadlo - desátek. Protože to je při-

bližně ta částka, kterou budeme splá-
cet bance. Přiznám se, vznesla jsem 
výčitku Bohu, že kdybychom desátek 
nemuseli platit, mohli bychom být 
více spolu, věnovat se rodině a ne 
ještě odpoledne pracovat... přizná-
vám, prostě mě to napadlo. Byl večer 
a já s hlavou plnou otazníků a nejisto-
ty v téhle věci šla spát. 
 A stalo se mi poprvé v životě, že 
mi Pán Bůh dal v noci sen. Mívám 
hodně snů, téměř každou noc, ale 
většinou to je snůška nesmyslů, které 
mi nic neříkají a ráno už si je ani moc 
nepamatuji. Tentokrát mám ale jisto-
tu, že to byl sen, který mi dál Pán 
jako odpověď na to mé večerní pře-
mýšlení. V tom snu jsem byla u jed-
noho domu venku, v Karviné 6 kou-
sek od domu, kde jsem bydlela za 
svobodna. Něco jsem tam dělala, se-
děla jsem na trávě a najednou jsem si 
uvědomila, že jsem za rohem nechala 
tašku s peněženkou. Já opravdu velmi 
často někde něco zapomínám, dokon-
ce i tu peněženku, zatím mi ji vždy 
Pán ochránil. Ale raději u sebe neno-
sím moc peněz. Ale ve snu jsem v té 
peněžence měla 15 000 Kč, to si pa-
matuji úplně přesně, byla jsem před 
tím totiž v bankomatu. Strachy bez 
sebe jsem utíkala za roh. Míjela jsem 
při tom několik lidí, takže mé naděje 
na nalezení byly mizivé, každý z nich 

byl potencionální zloděj. A taky ano, 
taška byla rozházená a peněženka 
fuč. Vrátila jsem se tedy na místo, 
kde jsem seděla a v duchu jsem si 
nadávala. Najednou jsem asi 10m 
před sebou na takové menší silnici 
uviděla tu svou peněženku, otevře-
nou. Utíkala jsem k ní s tím, že si 
tedy vezmu alespoň ji, protože peníze 
v ní určitě nebudou. Jaké bylo ale mé 
překvapení, když částka tam byla 
celá! Nemohla jsem tomu uvěřit. By-
la jsem samozřejmě šťastná. 
 Zajímavé bylo, že hned po probu-
zení jsem si byla jista, co ten sen pro 
mne znamená. Nebyla tam důležitá ta 
částka, ale to, že v té peněžence byla. 
Věděla jsem, že Pán se o nás posta-
rá. Nevím ještě jak. Nečekám, že 
nám nadpřirozeně sešle sponzora, ale 
vím, že budeme Jím zaopatřeni. Po-
kud budu muset začít chodit do práce, 
budu vědět, že to je práce od Něj a že 
je to správné, budu z toho mít radost. 
A s desátkem to nemá nic společné-
ho, ten patří Jemu. 
 Měla jsem a mám z tohoto zážit-
ku velkou radost, protože pro mne 
byl tak konkrétní a posílil mou víru 
v to, že Pán je opravdu živý a může 
jednat v mé situaci. 

 
IRENA KOVA ŘÍKOVÁ 

SEN 
SVĚDECTVÍ 
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 děti 
 

 Kalniková Jolanka 
 Kocábová Maruška 
    Suknarovský Marek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dospělí 
 

Dulavová Libuše 
Folvarčný Lumír 
Jakub Koziel 
Waldhauserová Eva 
Kochová Sylvie 
Kovaříková Irena 
Balogová Monika 
Balážová Gizela 
Trzyniecká Žofie 
Balog Albert 
 

5.1.2001 
7.1.2000 

16.1.1991 

1.1.1926 
2.1.1967 
5.1.1988 
10.1.1946 
13.1.1951 
15.1.1982 
20.1.1967 
23.1.1980 
27.1.1928 
30.1.1966  

NAROZENINY  

VŠEM OSLAVENCŮM PŘEJEME MNOHO BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ 

AKCE & OZNÁMENÍ 

 
 

INZERÁT 
 

Hledám podnájem v Karviné pro sebe 
(křesťanka) a své dvě děti.  

Velikost 1+1 nebo 2+1, možno i u někoho 
v rodinném domku, nejlépe u křesťanů. 

Pokud možno, levně. 
Jsme ve finanční a bytové tísni. 

Děkuji. 
 

Kontakt: 774 643 969, nebo přes pastora. 

 

Zveme vás na 
 

SLAVNOSTNÍ  
SHROMÁŽDĚNÍ 

MORAVSKOSLEZSKÝCH 
SBORŮ APOŠTOLSKÉ 

CÍRKVE,  

které bude 
13.1.2008 v 9:30 hodin 

na Slezské univerzitě v Karviné. 
Hostem bude bratr  

Bill Howel. 

 

AC KARVINÁ  
POŘÁDÁ POBYT NA CHAT Ě 

BĚHEM JARNÍCH PRÁZDNIN  
 

od soboty 16.2. do pondělka 18.2.2008 
Místo jako obvykle: Velká Lhota u Rožnova pod Radhoštěm.  

 

Budeme mít čas na obecenství s Bohem  
a také budování společenství mezi sebou. 

Vařit si budeme sami, doprava vlastní. 

 

Čtvrtek 
Pátek 
Neděle 
Úterý 
Čtvrtek 
Pátek 
Neděle 
Úterý 
Čtvrtek 
Pátek 
Neděle 
Úterý 
Čtvrtek 
Pátek 
Neděle 
Úterý 
Čtvrtek 

KALENDÁŘ AKCÍ LEDEN 2008 
 

17:00 hodin 
17:00 hodin 
9:00 hodin 
17:00 hodin 
 17:00 hodin 
16:00 hodin 
9:30 hodin 
17:00 hodin 
17:00 hodin 
16:00 hodin 
9:00 hodin 
17:00 hodin 
17:00 hodin 
16:00 hodin 
9:00 hodin 
16:00 hodin 
17:00 hodin 

 

3.1.08 
4.1.08 
6.1.08 
8.1.08 
10.1.08 
11.1.08 
13.1.08 
15.1.08 
17.1.08 
18.1.08 
20.1.08 
22.1.08 
24.1.08 
25.1.08 
27.1.08 
29.1.08 
31.1.08 

 

Sborová modlitba 
Mládež 
Nedělní shromáždění 
Alianční shromáždění - AC Karviná 
Sborová modlitba 
Mládež 
Univerzita - spol. shromáždění 
Domácí skupinky v rodinách 
Sborová modlitba 
Mládež 
Nedělní shromáždění 
Biblická hodina 
Sborová modlitba 
Mládež 
Nedělní shromáždění 
Domácí skupinky v rodinách 
Sborová modlitba 



SBOROVÉ NOVINY 
 

pravidelný měsíčník sboru Apoštolské církve v Karviné, číslo 1, ročník 15 Bankovní spojení na sbor : 105 101 764 / 0300 

Adresa: Apoštolská církev, Sborové noviny, Rudé armády 1950, 733 01  Karviná - Hranice, tel.: 596 318 745, e-mail: ackarvina@volny.cz,  
navštivte nás na internetových stránkách sboru AC Karviná: www.ackarvina.cz 

Sborové noviny vychází pro potřebu AC v Karviné a jsou distribuovány zdarma. Jakékoliv příspěvky, ať už finanční, či materiální, vždy vítáme! Vaše příspěvky 
jako jsou články, recenze, povzbuzení a svědectví můžete předávat osobně v kanceláři sboru a nebo zasílat na výše uvedené adresy – tedy na internetovou a poš-
tovní. Na schválení vyučujících příspěvků mají vyhrazené právo starší sboru a pastor. 

Uzávěrka příjmu příspěvků do dalšího čísla SN: 26.1. 2008 
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SBOR 

Modlitby za nemocné - děti 
- HARAKAL Petřík - celkové tělesné 

uzdravení 
- VAGUNDA Adámek - časté nemoci 

(nachlazení, záněty středního ucha) 
- LEDVOŇ Natanek - astma, alergic-

ká rýma a ekzém 
- LEDVOŇOVÁ Johanka - astma 
- JAROŠKOVÁ Markétka - zrak 
- SLUSARZOVÁ Barbora - skolióza 
- FOLVARČNÁ Iveta - skolióza 
- FOLVARČNÁ Sára - ekzém 

Modlitby za nemocné - dospělí 
- DULAVOVÁ Libuše - celkové posí-

lení organismu 
- BOJČUKOVÁ Iveta - plné zdraví 
- TRZYNIECKÁ Žofie - posilnění 
- STŘAPCOVÁ Bohumila - slabosti 

- MLADĚNKOVÁ Slávka - průdušky 
- BALÁŽ Mirek - páteř  
- WALDHAUSEROVÁ Eva - tlak  
- BÍLKOVÁ Maria - páteř, klouby, 

tělesné posilnění  
- DOHNALOVÁ Růžena - vysoký 

tlak, žaludek  (Bohumín) 
- GEMROTOVÁ Květoslava - tělesné   

 posilnění 
- TUREČKOVÁ Lenka - roztroušená 

skleróza 
- NAVRÁTILOVÁ Anna - celkové 

posílení organismu 
- FLAJŠINGROVÁ Marie - celkové 

posílení organismu, za sílu pro 
všechny, kteří o Marušku pečují 

- ŠŤEPANIKOVÁ Zlatka - oči, ast-
ma, vysoký tlak 

- CHOBOTOVÁ Renáta - úplné psy-
chické uzdravení (Bohumín) 

- ŘEŽÁBEK Jan - tělesné posilnění 
- SLUSARZOVÁ Renáta - časté bo-

lesti hlavy 

 

- SZVETKOVÁ Marie - průdušky, 
nemocný manžel 

- OCHODKOVÁ Eva - vysoký tlak 

- GEMBICKÁ Anna - páteř, astma 
- BOREJ Jaroslav - páteř a tělesné 

posilnění  

Potřeby sboru 
- Denis (vnuk od Bohušky Střapcové) 

uzdravení z boreliózy 
- věrnost nově pokřtěných v následo-

vání Ježíše 
- děti v našem sboru - ochrana ve ško-

le, duchovní požehnání 
- čerstvé vanutí Ducha svatého 

- Boží povolání pro další služebníky 
(hudebníky, pracovníky k dětem, ...)   

- moudrost pro vedoucí sboru 
- návrat zatoulaných oveček 
- potřeby MC Sluníčko 
- JAROŠKOVÁ Monika - za Boží 

moudrost, novou práci, podnájem 
- BOJDA Jindra - duchovní obnovení 

Sborový dům 
- moudrost v rekonstrukci 
- možnost dokončit další místnosti v 

roce 2008 
- splacení půjček  

Naši milí mimo Karvinou 
- FOJTÍKOVI Vláďa a Dagmar - Boží 

vedení pro celou rodinu (Frankfurt) 
- JURASOVÁ Martina - duchovní 

obnovení (Praha) 
- PEČENKA Honza - vede Royal Ran-

gers v Jihlavě 
- HOLÍKOVÁ Dana - moudrost v roz-

hodování co dál v životě (Jihlava)  
- HVOLKOVI - slouží v Orlové  
- KALNÍKOVI Vladislav a Marie - 

(Bohumín) 
- REISOVI - (Bohumín) 
- SPRINGEROVI - (Havířov) 

 

- ZVÍŘECÍ Pavel a Táňa - bydlí v Pí-
sečné (Jeseníky) 

EVANGELIZACE  
- požehnání pro služebníky z evange-

lizačních týmu 
- lidé navštěvující Sluníčko 

- zapojení sboru do světové misie 
- projekt zakládání nových sborů 

(ochotní služebníci) 

CÍRKEV 
- biskup Rudolf BUBIK s manželkou 

a vedení církve - zdraví a moudrost 
- MOLDAN Martin (budoucí biskup) 

- moudrost 
- MOTYKA Pavel , pastor AC Oldři-

chovice - zotavení po další operaci 
- CICHÝ Stanislav, senior oblasti –

moudrost pro vedení oblasti  
- VOŠMT - moudrost pro vedení ško-

ly a dostatek financí na provoz 

MĚSTO 
- milost k pokání pro lidi v Karviné 
- požehnání pro vedení města 

NÁROD 
- prezident, vláda 
- vztahy stát -  církev 

MISIE 
- Nehemie 
- služba V. BEDNÁŘE na Ukrajině 

DĚNÍ VE SVĚTĚ 
- Izrael, pokoj pro Jeruzalém 

- Irák, Irán, Afghánistán 
- milost ke spasení pro muslimy 

DĚKUJEME PÁNU 
- za včasné zaplacení půjčky  
- za Vánoční vystoupení dětí 

- za 7 nově pokřtěných bratrů a sester  
- za zlepšení zdravotního stavu sestry 

Ivety Bojčukové 
- za ochotné a vytrvalé služebníky 
- za dary a nové půjčky na stavbu  

MODLITBY A P ŘÍMLUVY 


