...do každé rodiny

4/2008

Sborové noviny
Pravidelný měsíčník sboru Apoštolské církve v Karviné
ÚVODNÍK

POTŘEBUJEME BOŽÍ POVOLÁNÍ
B ů h
p o vo lal
Mojžíše k
vysvobození Izraelců
z Egypta.
Avšak cesta
k naplnění
tohoto povolání nebyla pro Mojžíše jednoduchá.
Nebyl to Egypt, kdo Bohu
nedovolil pustit Izraelity, ale byli
to oni sami, kteří se drželi Egypta.
Ten zakořenil velmi hluboko
v jejich srdcích a možná se tam
mnozí cítili dobře. Pak nastalo
období, kdy Bůh započal dílo vykořenění Egypta ze srdcí Izraelitů.
Bylo to období, kdy začalo Izraelcům surové zotročování a nakonec
i vraždění jejich dětí. Pro Izraelce
se život v Egyptě začal čím dál
tím více stávat nesnesitelnějším.
Jejich úpění a sténání pokračovalo
po mnoho let dále.
Ex.1:13-16, Sk.7:34
A tak se objevuje Mojžíš,
jenž byl jako dítě zázračně zachráněn Bohem, nyní dospělý, vyučen
ve vší moudrosti Egypta, najednou
vidí, jak jsou na tom jeho bratři.
V jeho srdci je obrovská touha
pomoci svým bratřím a jistě
k tomu bude moct využít všechnu
svou moudrost, sílu, schopnosti i
autoritu, které se mu dostávalo, co
by princi egyptskému.
Ex. 2:5-10, Sk.7:22
Všichni víme, jak tato touha
a cesta, po které se Mojžíš rozhodl
jít, dopadla. Toto nebyla Boží cesta, ale cesta Mojžíše. Tato cesta
nakonec vedla k tomu, že musel

utéct, aby nebyl zavražděn.
Ex.2:15
Bůh si povolal každého
z nás, abychom naplnili Jeho vůli
pro naše životy. Každý máme svůj
úkol v těle Kristově a jsou nám
k tomu Bohem dány dary Ducha.
Věřím, že každý znovuzrozený
křesťan chce pracovat na vinici
Páně s maximálním nasazením.
Důležité je, aby to vycházelo
z Božího povolání, které jsme od
Pána přijali. Nezapomeňme na
Mojžíše, který se cele nasadil
k záchraně bratří, ale ve své síle,
bez Božího povolání a zmocnění.
Bů h m u s e l j e š t ě h o d n ě
s Mojžíšem pracovat, aby ho připravil na úkol, který pro něj měl.
Možná to Mojžíš už od svého
mládí prožíval, že to je to, proč
byl zachráněn a nyní je na královském dvoře. Jenže tyto schopnosti
i nadšení a zápal, zdaleka nestačili
na to, co bylo jeho úkolem.
Ex.2:11-12, Heb.11:24-26
Cesta, kterou chtěl Mojžíš jít
vedla místo k vítězství, k útěku.
Byly to tělesné prostředky, které
způsobily, že útlak, kterým procházeli jeho bratři se ještě zvýšil.
Myslím, že Mojžíš nám může být
velmi dobrým příkladem, kam to
vede, když vezmeme věci do
svých rukou a nečekáme na Boží
povolání a Jeho zmocnění. Pak
jednáme ve své síle, což nakonec
způsobí ještě více problémů, než
bylo na počátku. Mojžíš si možná
řekl, jak hezky se to rozbíhá, jak si
touto událostí vzbudí respekt bratří a oni uvidí, že je na jejich straně. Na začátku to vypadalo slibně… Tak to může být i s námi.

Když vidíme, že věci jdou dobře,
nasadíme se ještě více a myslíme
si, že to nutně vychází z Božího
požehnání. Opak však může být
pravdou. Proto potřebujeme Boží
slovo pro konkrétní službu, či
úkol, který je před námi, abychom
nejednali ve své síle, ale pod Božím vedením.
1Kr.19:11-13, Zach.4:6, Gal.5:25
Podívejme se dále do Bible,
na Mojžíše, který je vychováván a
připravován Bohem. Tam v zemi
Midjánské pase stáda, což bylo
pro člověka egyptské výchovy,
zcela nepřijatelné a dost pokořující. Ale byla to Boží škola, kterou
musel Mojžíš projít a Bůh tak
mohl měnit jeho charakter. Po 40ti letech tu stojí jiný Mojžíš, ne
mocný a sebevědomý princ, ale
tichý a pokorný pastýř, zcela proměněn Bohem. Pak se mu dostalo
jasného Božího povolání, o které
se mohl vždycky opřít, ať už přišlo cokoliv.
Ex.3:1-10, Heb.11:27-28
A to je to, co my tak nutně
potřebujeme, abychom v těch těžkých dobách, které přijdou, mohli
obstát. Pochybnosti, problémy,
nepochopení bratří a jiné těžkosti
přijdou, stejně jako přišly ve službě Mojžíše. Ale on vytrval a obstál, neboť měl Boží slovo pro své
povolání a věděl, že Bůh se v tom
všem oslaví. Víš to i ty? Kéž by
nám dal Pán milost, abychom měli
toto jasné Boží povolání i pro naše
životy a věděli, že on je Ten, který
se skrze náš život oslaví a vyvýší.
Pán vám žehnej.
MAREK SLUSARZ
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DANEČEK A ZOUBKY

Vše se odehrálo velmi rychle.
Jednou si začal Daneček stěžovat, že
ho bolí zoubek, do večera mu pusinka
mírně natekla a každým dnem natékala víc a více. Byla jsem s ním u
zubařky, spravila mu jeden zoubek,
ale nelíbila se ji boulička, co měl na
tváři. Řekla mi, že by to mohlo být
od zoubku, který mu leze ven. Ale ta
boulička stále rostla. Na doporučení
lékaře jsem šla s Danym na ORL a
tam nás poslali na sono. Zjistili, že
v pusince má plno uzlinek a jedna je
dost velká 2x1 cm a plná hnisu, že
musí jít operativně hned pryč, aby se
dále nezvětšovala a nepraskla
v pusince. Řekli mi, že nemám na nic
čekat, a že se mám hned objednat
v Ostravě k operaci pod narkózou. V
tu chvíli se mi srdce sevřelo a dostala
jsem trochu strach. Ale Pán je úžasný, potkala jsem v nemocnici sestřičku Soňu Harakalovou od nás ze sboru
a modlili jsme se přímo na místě.
Hned mi bylo líp. Ale pořád jsem
musela myslet na oba mé starší syny,
co budou dělat sami doma. Pán měl
už vše připravené a jsem mu moc
vděčná za vše, co pro nás udělal.
Odjezd s Danym do Ostravy na
dva dny, to byla škola i pro starší syny Káju a Marka, protože se hlídali
sami a museli spolu vycházet. Nevím,
jak je to v jiných rodinách, ale kluci
se někdy dost hádají, tak jsem měla
docela strach je doma nechat o samotě. Ale modlila jsem se a najednou se
mi ulevilo a já mohla odjet v klidu.
Renátka Slusarzová a moje mamka
mě také utvrzovali v tom, že jsou to
velcí kluci a že to zvládnou být doma
sami.

Ve čtvrtek 14.2.2008 ráno kolem 8:30 hod. jsme vyrazili do Ostravy s kamarádkou Veronikou a jejím
přítelem Jarkem. Byla jsem moc ráda
že oba vědí, kde je nemocnice v Porubě a vyznají se tam velmi dobře.
Doprovázeli mě bludištěm chodeb a
ordinací. Dorazili jsme na dětské
zubní. Paní zubařka, která vyšetřovala Danyho nebyla moc příjemná a
chtěla nás odložit až na duben. Vím,
že bych se neměla plést do rozhodnutí lékařů, ale nedalo mi to a zeptala
jsem se, jak to, že to pro ni není tak
důležité, když v Karviné tvrdili, že je
to urgentní. Nakonec se ale rozhodla
zeptat se operátora jestli nemá volné
místo, že to teda urgentní je. Pak už
šlo vše velmi rychle. Chodili jsme
skoro 1 a ½ hodiny od ordinace
k ordinaci pro různé razítka a podpisy
lékařů a všichni jsme už toho měli
dost. Na příjmu mi řekli, že nás mohou přijmout až v 16:00 a tak jsme
museli čekat celých 6 hodin
v nemocniční hale, protože jet domů
by se neoplatilo. Ještě že tam mají
minimarket. Děkuji Bohu za Veroniku a Jarka, kteří tam se mnou zůstali
až do konce.
Další ránou bylo zjištění, že
pro nás nemají na dětském oddělení
místo. Uložili nás proto na dětské
hematologii. Nejdříve mě to trochu
polekalo, ale nakonec, to tam bylo
fajn. Pěkně čisto a moc hezká herna
pro děti, to mě mile potěšilo. Jen mě
trochu překvapil nezájem sester. K
operaci mi nikdo nic neřekl, na vše
jsem se musela pořád chodit ptát.
Dost jsem se obávala, jak Danek
zvládne od 2 hodin od rána do operace nepít, když je zvyklý za noc vypít
necelý litr čaje, ale díky Bohu to bylo
v klidu. Danek to prospal, naposledy
se napil kolem 2:00 hod. a potom
spinkal v klidu až do rána. Ráno ho
odvezli na sál. Já jsem čekala na
chodbě u operačního sálu a celou dobu jsem se modlila. Když Danyho
přivezli zpět, nebyl k utišení, na sále
mu totiž nedali utišující léky. Později
mi řekli, že plakal bolestí. Dostal je

až na dospávacím pokoji. Asi do půl
hodiny to začalo působit a Dany hezky usnul. Všichni mi říkali, že ho pusinka bude ještě dlouho bolet, a že
může být dlouhou dobu neklidný,
ubrečený a sestra mi chtěla dát prášky na uklidnění a na bolest, ale nebylo to nutné, Dany byl v klidu. Po
dvou hodinách po narkóze se mohl
napít a to jsem se divila, že Dany vypil během 10 min. půl litr čaje, i když
měl pusinku zašitou, tak mu to nevadilo a já jsem mohla zase vidět, jak je
Pán úžasný a jak se o nás stará. Spinkal až do půl čtvrté ráno a potom
jsme si šli hrát do herny, to už byl
opět můj Dany veselý a pohodový.
Myslela jsem, že nás pustí domů
v pátek, ale nestalo se tak. Na pátek
jsem měla zařízený odvoz Renátkou a
Markem Slusarzovými, ale lékařka
nás nepustila domů, až v sobotu, ale
to jsem nevěděla jak se dostaneme
s Danym domů. Nakonec nás odvezla
sanitka, kterou nám zařídila jedna
sestřička z nemocnice. Vážila jsem si
toho, protože normálně neposílají
sanitky na odvoz pacientů domů. Je
to věc pacientů, jak si zařídí odvoz a
pokud nemáte odvoz, tak vás nepropustí z nemocnice, když jste po jakémkoli zákroku.
Doma bylo uklizeno a kluci to
taky zvládli. Věřím, že jen díky modlitbám a Boží milosti vše dopadlo tak
dobře. Všem děkuji za modlitby, které byly vyslyšeny.
OLGA KRUCINOVÁ
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JAK TO VYPADÁ NA STAVBĚ?
V dnešním
článku bych Vás
chtěl seznámit
s průběhem výstavby
sborové
modlitebny.
Na začátek
bych chtěl ve
zkratce připomenout, jak jsme postupovali s výstavbou.
Budova modlitebny byla zakoupena
v roce 2000 a také v tomto roce se začala vyřizovat potřebná dokumentace a
stavební povolení. Po letitém vyběhávání povolení jsme začali s přestavbou
v roce 2003, kdy jsme podepsali
smlouvu o dílo se stavební firmou. Práce byly započaté bouráním a přestavbou stěn, příček, usazováním železné
stropní konstrukce, podlah, oken, přístavbou kanceláře a postupně dál vybudováním patra a osazením novými
dveřmi a okny v celé budově. Samozřejmě výčet všech prací není přesný,
ani úplný a zabral by nám hodně místa,
ale je nutno zmínit, že v roce 2007 po
dovršení závazků jsme ukončili spolupráci se stavební firmou a začali jsme
sami sjednávat firmy pro další výstavbu.
Tento rok byl také průlomový
v tom, že jsme se „vyhrabali ze země“.
Podél venkovních zdí celé budovy se
položila tzv.“pásová klec“ (v hloubce
1,3m), která slouží jako uzemnění hromosvodů, také se dokončilo usazení
drenáže kolem celé budovy a dokončily
se poslední práce na kanalizaci, kdy
jsme napojili svod odpadu z patra. Dodělala se také práce na položení plynové přípojky s vyústěním do kotelny
v budově. Takže hlavní práce v zemi
jsou dokončeny.
Po poradě s vedením sboru jsme

dospěli k názoru, že se pokusíme
v letošním roce udělat co nejvíce práce
v budově na dokončení vrchního patra
a postupně budeme pokračovat směrem
dolů, do přízemí. Proto jsme začali plánovat návaznosti prací jak bychom měli postupovat. Vzhledem k tomu, že
většinu tvoří odborné práce, které si
nemůžeme udělat svépomocně (hlavně
se jedná o získání potřebných certifikátů a potvrzení) musíme vyhledávat firmy, které splní dotyčné požadavky
z hlediska dodržení technologie výstavby, ale také, co je důležité pro nás, i
z hlediska cenové dostupnosti.
Pokusím se shrnout některá čísla a
údaje ohledně výstavby v roce 2008.
Koncem roku 2007 jsme vystavěli příčky kanceláří a sociálek na patře a návazně jsme začali s rozvodem topení.
Museli jsme vysekat potřebné otvory
podél stěn, do kterých se nainstalovaly
rozvody v plastových trubkách. Následovaly instalace rozvodu vody a odpadů na sociálkách. Z důvodu špatného
stavu a nerovností stávající omítky na

patře bylo třeba tuto omítku sundat, což
představovalo plochu cca 90m2. Pokračovali jsme s přípravou bočních stěn
pro osazení stropů, cca 6m2 dozdívky
cihlami. Před natahováním nových
omítek bylo nutno provést kompletní
rozvod elektroinstalace na patře tzn.
jak osvětlení, tak i zásuvek od usazení
rozvodní skříně, drážkování tras rozvodů, vyvrtávání a sekání otvorů pro vypínače zásuvky (cca 50ks), krabic natahování rozvodů el. kabelů a sádrování.
Tyto věci jsem si mohli udělat sami
pod dohledem Pavla Kožiny, který
v rámci svého osobního volna a dovolené tyto práce zajišťoval. Na patře
jsme rozvedli cca 350m elektrických

kabelů. Odborná firma nám provedla
také rozvody topení v přízemí, takže
máme kompletní rozvod topení v celé
budově připravený pro instalaci topných těles, termorozdělovačů a hlavního kotle. Celkem v budově bylo použito cca 250m plastových trubek. Jedním

z „tvrdších oříšků“ bylo vysekávání
dveřního otvoru pro schodiště do věže,
jelikož zdivo v celé budově dosahuje
šířky 50cm. Také jsme museli přesekat
betonový věnec o výšce cca 40cm. Vše
jsme dokončili úspěšně a nyní dveřní
otvor používáme pro vytahování zdícího materiálu na patro. Měli jsme velikou radost, když jsme obdrželi zprávu,
že naši bráškové ze sboru AC
v Hustopeči nabídli nám výpomoc při
zednických pracích a také odbornou
pomoc při montáži rastrů (konstrukce
z hliníkových profilů) pro zavěšení
sádrokartonového stropu ve vestibulu.
V průběhu čtyřdenní brigády se udělaly
práce na příčkách kanceláří, kdy se
provádělo tzv. perlinkování, tzn. na
vyzděnou příčku se natahuje síťovina
(perlinka), která se přetahuje lepidlem
a tím se přilepí a na zdi se vytvoří pevná struktura, která se později dokončuje štukovou omítkou. Udělalo se takto
6 příček o ploše cca 111m2. Velkou
pomocí pro nás bylo započetí práce na
zavěšení nosné konstrukce pro sádrokartonový strop. Chtěli jsme zachovat
šikminu kopírující původní strop, který
je ještě rozčleněn čtyřmi betonovými
převisy, proto bylo třeba hlavně vymyslet způsob jakým celá konstrukce
bude uchycena, tzn. odsazení jednotlivých závěsů, způsob uchycení tak, aby
tlaky působící na konstrukci byly dobře
rozloženy. Kluci tvořili velice sehraný
(Pokračování na stránce 4)
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team a opravdu byla radost se dívat, jak
jim jde práce pěkně od ruky. Jelikož
zavěšený rastr je ve výšce cca 5m tak se
muselo používat lešení. Práce na tomto
lešení ze začátku připomínala plavbu po
rozbouřeném moři, protože se to v té
výšce kymácelo na všechny strany a
málem z toho měli mořskou nemoc, ale
po patřičném zajištění již vše bylo
v pořádku. Chtěl bych také i tímto poděkovat všem sestrám, které se podílely
jak na ubytování celé osádky, tak i těm,
které se staraly o „přísun energie“ do
našich žaludků. Chci ale hlavně poděkovat bratřím a jejich rodinám za to, že
i za cenu osobního volna vážili cestu k
nám a po tyto čtyři dny nám mohli posloužit na stavbě, a také za to, že jsme
mohli navázat nová přátelství.
V polovině března jsem oslovili
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firmu, která nám dokončila zednické
práce v kancelářích. Začalo se hrubými
omítkami, kdy se vyrovnávaly nerovnosti na stěnách, v chodbě se na příčky
natahovala perlinka, dozdila se příčka
kotelny, osadily se protipožární zárubně
- vstupy do kanceláří a také dvoje zárubně do sociálek. Vše se dokončilo na
čisto štukovou omítkou. Jen pro představu ve štuku to dělalo cca 210m2.
Co je před námi? Chtěli bychom
dodělat stropy na patře, což obnáší
spoustu přidružené práce, tzn. je třeba
udělat zateplení prostoru nad stropem
dvěma vrstvami minerální vaty, je třeba
dořešit a navrhnout rozložení osvětlení,
umístění vzduchotechniky, zkontrolovat
protipožární zprávu, protože směrnice a
vyhlášky se pořád mění a je to třeba mít finanční zátěž, která se pohybuje
k datu kolaudace aktuální, atd. … Pře- v šestimístných číslech a musíme především je to pro náš sbor dost velká mýšlet, jak tyto finance do stavby vhodně investovat.
Kus práce na stavbě je již tedy za
námi, ale ještě hodně máme před sebou.
Děkujeme za modlitby a také za finanční podporu, které dostáváme prostřednictvím sbírek a darů. Děkuji také především Pánu za tu možnost a milost, že
je ještě čas, kdy můžeme budovu stavět.
Ze stavby:
TOMÁŠ MICHALEK

SVĚDECTVÍ

DOMÁCÍ SKUPINKA
Nedávno jsme
byli vybídnuti k napsání několika postřehů z naší domácí
skupinky (rodinky)
v Karviné 8. Určitě je
to dobré sdílet se i v
této oblasti vzájemného obecenství. A
proto věříme, že budeme číst svědectví
i z dalších skupinek ke společnému
užitku.
Domácí skupinky bývají střídavě
na dvou místech - u nás a u sestry Helenky Kudrnové. Důležitou součástí
scházení je chválení Pána z radostného
srdce, někdy i s pomocí ručně napsaného a "mechanicky otáčejícího se meotaru", čas pro svobodné sdílení se s prožitky posledních dnů nebo případné
jiné příspěvky a také modlitební chvíle.
S Božím Slovem se s námi sdílí br. Josef Ledvoň. Témata bývají různá a ně-

kdy i na pokračování, či společně s projekcí na zeď. Na poslední skupince
jsme se zamýšleli nad zajímavým tématem - "OTÁZKY V BIBLI". Jsou sice
adresované konkrétním lidem, ale pokud se přeneseme v mysli, postavíme
se na jejich místo a přemýšlíme o našem současném životě, zjišťujeme, že
mohou být i pro nás stejně aktuální k
zamyšlení, podnětné a obohacující.
Není to jen monolog Josefa, ale jsme
povzbuzováni k tomu přidat se k tématu vlastní prožitou zkušeností, nebo
slovem. A
dá se říct,
že většinou
se tak i
děje. Když
jsme např.
četli verš z
proroka
Amose

3:8, zazněla během slova otázka "jakou
máme my zkušenost (z pohledu tohoto
verše) když Pán k nám mluví, pokud
Ho slyšíme a k něčemu nás povzbuzuje
a vede - jak se zachováme?" Dobrá
otázka s dobrou příležitostí zapojit se,
nemyslíte? I další připomenutá místa
Bible - J13:36 - otázka: "proč tě nemohu nyní následovat", nebo J 6:68 - otázka: "čeho, koho se dnes přidržet" - byly
stejně příhodné a blízké našim prožívaným situacím a novými výzvami k veřejným sdílením.
Důležitým prvkem ve skupince je
vytrvalé povzbuzování k zapojení se a
větší aktivitě na společných shromážděních svědectvím, nebo modlitbou či
osobním všimnutím si bližního, rozhovorem nebo i modlitbou s těmi, kteří
jsou "noví", ale i s těmi, kteří "stojí
opodál" či "smutně se dívají".
PAVEL KOŽINA
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AKCE & OZNÁMENÍ
KALENDÁŘ AKCÍ NA DUBEN 2008
Úterý
Čtvrtek
Pátek
Neděle
Úterý
Čtvrtek

1.4.08
3.4.08
4.4.08
6.4.08
8.4.08
10.4.08

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

11.4.08
13.4.08
15.4.08
16.4.08
17.4.08
18.4.08
20.4.08
22.4.08
23.4.08
24.4.08
25.4.08
27.4.08
29.4.08

17:00 hodin
17:00 hodin
16:00 hodin
9:00 hodin
17:00 hodin
9:30 hodin
17:00 hodin
16:00 hodin
9:00 hodin
17:00 hodin
18:00 hodin
17:00 hodin
16:00 hodin
9:00 hodin
17:00 hodin
9:30 hodin
17:00 hodin
16:00 hodin
9:00 hodin
17:00 hodin

Biblická hodina
Sborová modlitba
Mládež
Nedělní shromáždění
Domácí skupinky
Setkání maminek
Sborová modlitba
Mládež
Nedělní shromáždění
Biblická hodina
Oblastní modl.– Oldřichovice
Sborová modlitba
Mládež
Nedělní shromáždění
Domácí skupinky
Setkání maminek
Sborová modlitba
Mládež
Nedělní shromáždění
Biblická hodina

Zveme vás na:
LETNICE
Společné shromáždění
oblastních sborů Apoštolské Církve,

7. CELOCÍRKEVNÍ KONFERENCE
APOŠTOLSKÉ CÍRKVE
5. dubna 2008
Křesťanské centrum, Český Těšín
(Slovenská 3, 737 01 Český Těšín)
bližší info na nástěnce

LOUTKOVÝ SEMINÁŘ
18. – 19. 4. 2008
pro začátečníky i pokročilé pořádá
o.s. Veselé rukavice v HAVÍŘOVĚ
v budově AC Havířov, Selská 29
Všichni účastníci zvládnou loutkohereckou techniku a některé z vás naučíme
loutky i ušít. Můžete si odvézt seminární i ukázkovou loutkovou videokazetu,
střihy na loutky a disketu nebo CD už s 93 scénáři loutkových scének, také
nahrávky scének na CD.
Budete mít možnost objednání ušití loutek za nejnižší možné – seminární
ceny!
Našim cílem je rozvinout a učinit efektivnější
Vaši evangelizační službu dětem.

Prosím zájemce, aby se hlásili písemně e-mailem nebo poštou
do 31. března 2008 (razítko odeslání).
Přihláška a více o nás a semináři - www.veselerukavice.com
E-mail: veselerukavice@volny.cz
Adresa: AC Havířov, Selská 29, 736 01 Havířov - Bludovice
Věra Pospíšková – kontaktní telefon: 724 244 052
Jana Dokládalová – kontaktní telefon: 739 584 216

které bude
11. 5. 2008 v 9:30 hodin
na Slezské univerzitě v Karviné.

Oblastní modlitební shromáždění
za projekt: Zakládání sborů
kde: AC Oldřichovice čas: v 18:00 hodin

NAROZENINY
dospělí

děti

Krucina Daniel
Rokoszová Barborka
Kožina Daniel
Bojčuková Eva

4.4.2006
8.4.1995
17.4.1994
19.4.1994

Podzimková Beáta
Řežábková Marie
Weber Martin
Suknarovský Alexandr
Kostková Katarina
Vagunda Luboš
Michalková Jolanta
Slusarz Marek
Dorušincová Karin
Kocábová Ludmila

1.4.1976
3.4.1946
5.4.1973
8.4.1967
10.4.1963
14.4.1973
18.4.1965
18.4.1970
21.4.1965
26.4.1973

VŠEM OSLAVENCŮM PŘEJEME
MNOHO BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ

SBOROVÉ NOVINY 4/2008

AC KARVINÁ

str. 6

MODLITBY A PŘÍMLUVY
SBOR
Modlitby za nemocné - děti
- BOJČUKOVÁ Eva - cukrovka
- FOLVARČNÁ Iveta - skolióza
- FOLVARČNÁ Sára - ekzém
- LEDVOŇOVÁ Johanka - astma
- LEDVOŇ Natanek - astma, alergická rýma a ekzém
- SLUSARZOVÁ Barbora - skolióza
- VAGUNDA Adámek - časté nachlazení
Modlitby za nemocné - dospělí
- BALÁŽ Mirek - páteř
- BÍLKOVÁ Maria - páteř, klouby,
tělesné posilnění
- BOJČUKOVÁ Iveta - úplné uzdravení
- BOREJ Jaroslav - páteř, tělesné
posilnění
- DOHNALOVÁ Růžena - vysoký
tlak, žaludek (Bohumín)
- DULAVOVÁ Libuše - celkové posilnění organismu
- FLAJŠINGROVÁ Marie - celkové
posílení organismu, za sílu pro
všechny, kteří o Marušku pečují
- GEMBICKÁ Anna - páteř, astma
- GEMROTOVÁ Květoslava - tělesné
posilnění, zdraví
- HARAKAL Petřík - celkové tělesné
uzdravení
- CHMELKOVÁ Růžena - celkové
posilnění (kolena, artróza, štítná
žláza, žaludek, cévy, cholesterol,…)
- CHOBOTOVÁ Renáta - úplné psychické uzdravení (Bohumín)
- MLADĚNKOVÁ Slávka - průdušky
- NAVRÁTILOVÁ Anna - celkové
posílení organismu
- OCHODKOVÁ Eva - vysoký tlak
- ŘEŽÁBEK Jan - tělesné posilnění
- SLUSARZOVÁ Renáta - časté bolesti hlavy
- STŘAPCOVÁ Bohumila - slabosti

- SZVETKOVÁ Marie - průdušky, - SPRINGEROVI - (Havířov)
ZVÍŘECÍ Pavel a Táňa - za požehnemocný manžel
nání těhotenství, bydlí v Písečné
- ŠŤEPANIKOVÁ Zlatka - oči, ast(Jeseníky)
ma, vysoký tlak
EVANGELIZACE
- TRZYNIECKÁ Žofie - posilnění
služba
v domově důchodců
- TUREČKOVÁ Lenka - roztroušená
skleróza
- požehnání pro služebníky z evangelizačních týmu
- WALDHAUSEROVÁ Eva - tlak
- zapojení sboru do světové misie
Těhotné maminky
projekt zakládání nových sborů v
- PODZIMKOVÁ Beáta - rizikové
naší
oblasti (ochotní služebníci)
těhotenství
CÍRKEV
Potřeby sboru
biskup
Rudolf
BUBIK s manželkou
- Daniel (vnuk Blaženy Pechové) a
vedení
církve
- zdraví a moudrost
úplné uzdravení nálezu v hlavičce
- MOLDAN Martin (budoucí biskup)
- věrnost nově pokřtěných v následo- moudrost
vání Ježíše
- MOTYKA Pavel , pastor AC Oldři- děti v našem sboru - ochrana ve
chovice - zotavení po další operaci
škole, duchovní požehnání
- CICHÝ Stanislav, senior oblasti –
moudrost pro vedení oblasti
- čerstvé vanutí Ducha svatého
VOŠMT - vedení školy, dostatek
- Boží povolání pro další služebníky
financí
na chod, noví studenti
(hudebníky, pracovníky s dětmi,…)
MĚSTO
- moudrost pro vedoucí sboru
- milost k pokání pro lidi v Karviné
- návrat zatoulaných oveček
- JAROŠKOVÁ Monika - řešení by- - požehnání pro vedení města
tové otázky, zaměstnání, posilnění
NÁROD
- BOJDA Jindra - duchovní obnovení - prezident
Sborový dům
- moudrost v rekonstrukci
- dokončení dalších místnosti v letošním roce
- financování

- vláda, poslanci, senátoři
- vztahy stát - církev

Naši milí mimo Karvinou
- FOJTÍKOVI - Boží vedení pro celou rodinu (Frankfurt)
- OSLADILOVÁ Miluše - srdce,
celkové posilnění (Šumperk)
- HOLÍKOVÁ Dana - moudrost v
rozhodování co dál v životě
(Jihlava)
- HVOLKOVI - slouží v Orlové
- JURASOVÁ Martina - duchovní
obnovení (Praha)
- PEČENKA Honza - vede Royal
Rangers v Jihlavě

DĚNÍ VE SVĚTĚ
- Izrael, pokoj pro Jeruzalém
- Irák, Irán, Afghánistán
- milost ke spasení pro muslimy

MISIE
- Nehemie
- služba V. BEDNÁŘE na Ukrajině

-

DĚKUJEME PÁNU
úspěšný operační zákrok u Danečka
Kruciny
za další provedené stavební práce
za ochotné a vytrvalé služebníky
za hojnou účast na nedělních bohoslužbách
za pokoj v naší zemi

SBOROVÉ NOVINY
pravidelný měsíčník sboru Apoštolské církve v Karviné, číslo 4, 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 poštovní. Na schválení vyučujících příspěvků mají vyhrazené právo starší sboru a pastor.
Uzávěrka příjmu příspěvků do dalšího čísla SN: 25. 4. 2008

