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Bez víry však není 
možné zalíbit se 
Bohu.     Žid. 11:6 
 
 Milí bratři a 
milé sestry, poma-
lu nám končí letní 
období dovole-

ných a prázdnin a my se zase vra-
címe do běžného rodinného i pra-
covního tempa. Někdo bude muset 
chystat dřevo na zimu, jiní zorat 
zahrádku, děti čeká škola a hospo-
dyňky možná začnou s úklidem 
v domácnosti, neboť vánoce se bu-
dou přibližovat. Každé roční obdo-
bí má své povinnosti a přináší 
drobné změny do našich životů. 
Přiznám se vám, že si na tom všem 
uvědomuji, jak moc jsem vděčný 
Bohu, že mohu znát Ježíše Krista. 
On se stal pevným základem pro 
můj život a já mohu vědět, že se 
nikdy nezmění – Ježíš Kristus je 
tentýž včera i dnes i na věky Žid. 
13:8. Svůj duchovní život nemu-
sím přepínat na zimní provoz. Stá-
le platí stejné duchovní pravdy. 

Dávám za pravdu lidem, kteří 
milují plavbu na lodi a lety 
v letadle, že jde o velmi emocio-
nální záležitost. Lidé se mohou na 
těchto prožitcích stát dokonce zá-
vislými. Já však tvrdím, že není 
nad to, když mám pevnou zemi 
pod nohama. Tohle dokážu ocenit i 
ve chvíli, když slezu ze žebříku. V 
duchovním životě jsem na tom 
stejně. Mám rád pevný základ své 
víry, a tím je Kristus. Nikdo totiž 
nemůže položit jiný základ než ten, 
který už je položen, a to je Ježíš 
Kristus. 1.Kor. 3:11. Přebývání 
v Boží blízkosti je příjemné a ně-
kdy silně emocionální. Např. uctí-

vání je pro většinu citovou záleži-
tostí. Na druhé straně máme také 
písemný pevný základ, kterým je 
Slovo Boží. To pracuje s našimi 
emocemi trochu jiným způsobem, 
ale především zasahuje naši vůli. 
Vyučuje nás životu víry. Spraved-
livý z víry bude živ. Řím.1,17. Víra 
je často zmiňované téma, o kterém 
je dobré hovořit. Nadpisem nazna-
čuji, že je zde nějaká spojitost me-
zi vírou a naší poslušností Bohu. 
Jednoduše řečeno, biblická víra se 
projevuje poslušností. Abraham 
věřil, a proto uposlechl, když byl 
povolán, aby šel do země, kterou 
měl dostat za úděl; a vydal se na 
cestu, ačkoli nevěděl, kam jde. 
Žid.11,8. Bůh řekl Abrahamovi, co 
má učinit, a on poslechl (vydal se 
na cestu). Abrahamova víra byla 
projevena skutkem poslušnosti. 
Noe se zachoval stejně. Noe věřil, 
a proto pokorně přijal, co mu Bůh 
oznámil a co ještě nebylo vidět, a 
připravil koráb k záchraně své ro-
diny. Svou vírou vynesl soud nad 
světem a získal podíl na spravedl-
nosti založené ve víře. Žid. 
11,7.  Chodit biblickou vírou se-
bou nese kroky poslušnosti. 
V těchto krocích je potřeba vytrvat 
i přes překážky. Někdy nás chtějí 
zastavit obři a jindy třeba oheň. 
Nás to však nesmí zastavit. Ten 
kdo se zastaví, nejde dál ve víře, 
ale v nevěře. Nezdá se vám to? 
Myslíte si, že přeháním? Podívej-
me se na Izrael. Viděli obry 
v zaslíbené zemi a strach způsobil, 
že jednali v nevěře. I řekli si ve-
spolek: "Ustanovme si náčelníka a 
vraťme se do Egypta!" 4.Moj.14,4. 
Nový Zákon pokračuje a říká: Tak 
vidíme, že nemohli vejít pro svou 

nevěru. Žid. 3:19. Bohu se toto 
jejich jednání nelíbilo.  Mou sna-
hou je povzbudit vás k chození 
s Bohem skrze naši poslušnost. 
Víra má schopnost vytrvat. Ježíš 
ocenil postoj vdovy v Luk.18,1-8, 
která byla neodbytná, a stále se 
domáhala pomoci od soudce. Její 
neodbytnost spojuje s vírou, kterou 
bude jednou hledat. Ale nalezne 
Syn člověka víru na zemi, až při-
jde?" Luk.18,8. Poslušnost otevírá 
nebe. Ne každý z nás slyší Boží 
povolání k záchraně národa, anebo 
ke stěhování se do cizí (zaslíbené) 
země. Máme však každý den příle-
žitosti poslouchat Boží slovo 
v praktickém životě. Rozhodnutí 
zda poslechneme je na nás. Toto 
rozhodování určuje, zda jednáme 
ve víře, anebo v nevěře. Z toho se 
bude odvíjet Boží odpověď. Bůh 
zasahuje tam, kde vidí poslušnost. 
Zázraky a nadpřirozené Boží jed-
nání se zjevuje na místech, kde 
jsou poslušní služebníci. Podívej-
me se na Šadraka, Méšaka a Abed-
nega. Nevěděli, jestli je Bůh za-
chrání, ale znali Boží vůli v této 
věci. Nebudeš mít jiného boha mi-
mo mne. 2. Moj.20,3. Neprožili 
návštěvu anděla, který by je prosil, 
aby se neklaněli jiným bohům. 
Rozhodnutí poklonit se, anebo se 
nechat upálit, bylo na nich. Bůh 
zasáhl, až když viděl jejich rozhod-
nutí. Toto je Boží odpověď na víru 
svých věrných. Vezměme tuto 
výzvu vážně a jděme ve víře do 
všeho, k čemu nás Bůh volá. 

Přeji mnoho nových zkušeností 
na cestě víry s naším Spasitelem a 
Pánem Ježíšem Kristem. 

  
LUMÍR  FOLVARČNÝ 
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POKUŠENÍ A POCHYBNOSTI 

K  ZAMYŠLENÍ 

 Většina z nás 
určitě někdy slyšela o 
knize Malý princ Anto-
ina de Saint Exupery-
ho. Někteří z nás ji 
četli jako děti a někteří 
ji čteme i jako dospělí, 
protože stále i po letech 
přináší nové a nové 
podněty k zamyšlení. 

Tato kouzelná pohádka pro dospělé je jako 
stále měnící se krajina, nikdy není stejná, 
pokaždé je v ní něco trochu nového, něco, co 
jsme v ní dříve neviděli... 
 Kolik fantazie nám ještě zůstalo? Vi-
díme jen klobouky místo hroznýšů, kteří poly-
kají slony? Dokážeme vidět ještě beránka skrz 
bedničku? Nebo už jsme tak trochu jako do-
spělí, kteří se zajímají jen o čísla? Zestárli 

jsme už natolik, že nemáme pochopení pro 
setkání s Malým princem? 
 Když autor nakreslí malému princi 
beránka v bedničce, zeptá se princ, jestli be-
ránci okusují keře a jestli okusují taky baoba-
by. Ale proč právě baobaby? Planeta, na které 
malý princ žije, je zamořená semeny baobabů. 
Semena nejsou vidět, ale pokud se baobab 
nehlídá, tak přeroste, nikdo se ho už pak ne-
zbaví a jeho kořeny mohou malou princovu 
planetku roztrhnout. Malý princ autorovi vy-
světluje: 
„To je věc kázně,“ řekl mi později malý princ. 
„Když dám ráno do pořádku sebe, musím 
udělat pořádek na planetě. Je třeba se přinutit 
a pravidelně vytrhávat baobaby, hned jak je 
rozeznáme od růží, kterým se moc podobají, 
když jsou ještě maličké. Je to práce hrozně 
nudná, ale je velice snadná.“ 

Přemýšlela jsem na baobaby jako nad podo-
benstvím. Jestliže je č lověk tou malou planet-
kou, co v jeho životě mohou znázorňovat 
baobaby? Práce malého prince s baobaby je 
velmi podobná práci křesťana s pochybnostmi 
a pokušením. Satan zaseje do našich srdcí 
malá sotva viditelná semínka. Mohou vypadat 
z počátku jako něco dobrého, co nám neuško-
dí, jako ty růže na planetce malého prince. 
Pokud je ale necháme růst, jak se jim zachce, 
přerostou nám výš než přes hlavu a zbavit se 
jich bude velice obtížné. 
       Přeji vám, abyste vždy měli v souvislosti 
s pokušením a pochybnostmi na mysli, že je 
snadnější vytrhnout sazeničku dvěma prsty 
než shánět těžkou techniku na vytržení stro-
mu. :) 
 

VERONIKA  ZEMANOVÁ  

ZATOULÁNÍ 

SVĚDECTVÍ 

 Právě je za 
námi doba prázdnin 
a doba dovolených, 
doba odpoč inku, 
oddychu, doba nabí-
rání nových fyzic-
kých i duševních sil 
pro další období 
práce a služby a 
zároveň doba zají-
mavých příležitost-

ných zážitků, které mohou být přínosem i pro 
náš duchovní život, život s Bohem, kdy doká-
žou posílit naší víru a důvěru v Boží akčnost, 
předivnost a neomezenou moc - když chce 
Bůh nějak jednat, překvapit nás nebo vyslyšet 
"hlas v našem srdci".... 
 Část dovolené jsme prožili, díky Pánu, 
jako už po několik roků, ve větším rodinném 
kruhu na Vysočině, v jedné vesničce "na kon-
ci světa". Mám rád chvíle, kdy se tam posa-
dím na přilehlou zahradu a přijímám občer-
stvující a uklidňující pocity při pohledu do 
volné vysočanské přírody nebo na lehce a 
majestátně vznášející se letadla - ultralaity 
prolítávající nedaleko nad chalupou. Některé 
jen proletí, ale jsou i taková, která za nedale-
kým lesem jdou na přistání. Stojí tam totiž 
plechový hangár ukrývající několik letadel 
leteckých nadšenců. 
 Rád se na toto nedaleké, polní letiště 
opětovně vracím. Stojí na kopci, z kterého je 
zajímavý výhled do širokého okolí vysočan-
ských kopečků a údolí, lesů a polí. A mraky, 
které plují tak nízko, že až vybízí člověka, 
aby se jich dotkl. Vrcholný pocit se dostaví, 
když se mraky "rozhodnou" roztrhat se na 
takové malé, nebeské peřiny plující po obloze 

a pozorovatel unesen tou nádherou se pak ptá 
sám sebe, jak se jmenuje onen malíř, který to 
všechno tak krásně namaloval. Člověk - křes-
ťan pak prožívá vděčnost vůči Pánu za Jeho 
stvořitelskou moc a dokonalé dílo, které lze v 
přírodě obdivovat. Třešničkou na dortu je pak 
pozorování přistání nebo vzletu letadel z ně-
kolika metrů.... 
 Tři dny před koncem naší dovolené jsem 
se pro tentokrát loučil s letištěm, postávajíc na 
něm. Pozoroval jsem okolní kouzelné přírodní 
scenérie, chválil Pána a byl vděčný za tu pří-
ležitost být právě zde. Letiště bylo ale opuště-
né, hangár zamčený a počasí pro letadla taky 
nebylo zcela ideální, jen po příjezdové cestě 
jezdilo sem a tam nějaké auto s mladou řidič-
kou, získávající řidičské zkušenosti. Postával 
jsem a vyhlížel na rozloučenou nějaké přistá-
vající letadlo. Po nějaké chvíli jsem zahlédl 2 
dopravní, ale letící mnohem výš, než jsem si 
přál. Za nějakou další chvíli jsem stál v 
němém úžasu, když jsem uviděl blížící se 
nějaký mini vrtulník přímo proti mě ve výšce 
několika málo metrů. Bylo to překvapení, 
které jsem nečekal a které mě naplnilo uspo-
kojením, že ten výlet nebyl zbytečný. Letě l 
však dost rychle a tak nízko, že ten přelet 
jsem si nestačil ani moc vychutnat a už byl 
pryč. Ale pořád to nebylo to, na co jsem če-
kal... moje očekávání bylo vidět přistání a 
vzlet "ultralajtu". 
 A tak jsem čekal dál, ale pomalu to už 
začínal vzdávat. Až v tom jsem uslyšel 
"HLAS SRDCE" povzbuzující mě, abych 
vytrval a nevzdával to, přestože okolnosti 
tomu vůbec nebyli nakloněny - nebylo ideální 
počasí a ani na letišti nebyl nikdo, kvůli komu 
 by měl kdokoliv přiletět. 

 Opět uplynul nějaký čas a já tam stál s 
fotoaparátem připraveným zachytit přistávají-
cí letadlo a s "HLASEM V SRDCI", že Pán 
může poslat třeba i anděly, kteří tu přista-
nou.... "poslouží-li to nějakému hlubšímu 
duchovnímu významu. 
 Až najednou... za zády jsem uslyšel zvuk 
leteckého motoru a když jsem se ohlédl, uvi-
děl jsem, jak v dálce, na konci letištní dráhy 
přistává letadlo. Připadal jsem si jak věřící, 
kteří se modlili za propuštění ap. Petra 
z vězení, a když stál u dveří a bouchal na ně, 
za nimiž se modlili, byli z toho najednou tak 
překvapeni, že mu málem ani neotevřeli. Ta-
ky jsem v němém úžasu stál a pozoroval, jak 
se letadlo blíží k hangáru. U hangáru zastavi-
lo, chvíli postálo a po kratší se zase otočilo, 
rozjelo, vzneslo a odletělo, až zmizelo v mra-
ku na obzoru. A až se mě ztratilo z dohledu, 
přemýšlel jsem nad 2 fakty: 1/Letadlo nepři-
stálo ze strany, kde jsem ho čekal, ze strany, z 
které v drtivé většině případů letadla na toto 
letiště přistávají, čímž mě dokonale zaskočilo. 
Přistálo z opačné strany. 2/ptal jsem se sám 
sebe, proč vůbec přistávalo, když už ze vzdu-
chu, z výšky ve které letělo, mohl pilot dobře 
vidět, že na letišti nikdo není a že tedy ani 
není důvod k přistání... 
 Kdo to vlastně přistál??? Nezúčastněné 
lidské názory by se asi většinou shodovali: 
"Neblázni, nebuď naivní, uvažuj reálně a 
nedělej ze sebe hlupáka - to nemohl být nikdo 
jiný než člověk, lidé, piloti... Nevím... Možná 
jsem v tomto až příliš naivní a dětinský ale 
zůstanu věrný "HLASU SRDCE" - pro mě - 
PŘISTÁLI ANDĚLÉ........! 
 

PAVEL  KOŽINA  
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 děti 
 Baláž Milošek 
 Ochodek Jiříček 
 Kovařík Tomášek 
 Michalková Karolínka 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

dospělí 
Flajšingrová Marie 
Ciesariková Helena 
Štěpaníková Zlatka 
Morawiec Vladislav 
Slusarzová Renáta 
Szvetková Marie 
Řežábek Jan 
Krucinová Olga 
Skřivánková Irmgard 
Kožinová Milada 

7.9.2001 
11.9.1997 
17.9.2006 
29.9.2000 

 

4.9.1921 
5.9.1963 
8.9.1956 
9.9.1968 

14.9.1973 
17.9.1938 
17.9.1965 
18.9.1969 
25.9.1942 
30.9.1958 

VŠEM OSLAVENCŮM PŘEJEME MNOHO BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ 

NAROZENINY 

KALENDÁŘ AKCÍ NA ZÁŘÍ 2008 

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

1.9.08 
2.9.08 
4.9.08 
5.9.08 
7.9.08 
9.9.08 

11.9.08 
12.9.08 
14.9.08 
18.9.08 
19.9.08 
21.9.08 
23.9.08 
25.9.08 
26.9.08 
28.9.08 
30.9.08 

16:30 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 

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

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

17:00 hodin 

Setkání služebníku s dětmi 
Domácí skupinky 
Sborová modlitba 
Mládež 
Nedělní shromáždění 
Biblická hodina 
Sborová modlitba 
Mládež 
Nedělní shromáždění 
Sborová modlitba 
Mládež 
Nedělní shromáždění 
Biblická hodina 
Sborová modlitba 
Mládež 
Nedělní shromáždění 
Domácí skupinky 

 

Svatební oznámení 
 

Vladislav Morawiec 

Marcela Navrátilová 

Dne 27.září 2008 v 11,30 hodin 
vykročí na společnou cestu životem. 

Obřad proběhne v Karviné 
v Evangelickém kostele. 

AKCE & OZNÁMENÍ 
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SBOR 
Modlitby za nemocné - děti 

- BOJČUKOVÁ Eva - cukrovka 
- FOLVARČNÁ Iveta - skolióza 
- FOLVARČNÁ Sára - ekzém na ru-

kou 
- LEDVOŇOVÁ Johanka - astma 
- LEDVOŇ Natanek - astma, alergic-

ká rýma a ekzém 
- SLUSARZOVÁ Barbora - skolióza 
Modlitby za nemocné - dospělí 

- BALÁŽ Mirek - páteř 
- BÍLKOVÁ Maria - páteř, klouby, 

tělesné posilnění 
- BOJČUKOVÁ Iveta - úplné uzdrave-

ní 
- BOREJ Jaroslav - páteř, tělesné po-

silnění 
- DOHNALOVÁ Růžena - vysoký tlak, 

žaludek (Bohumín) 
- DULAVOVÁ Libuše - uzdravení 

- FLAJŠINGROVÁ Marie - celkové 
posílení na těle, za sílu pro všechny, 
kteří o Marušku pečují 

- GEMBICKÁ Anna - páteř, astma 

- GEMROTOVÁ Květoslava - tělesné   
posilnění, zdraví 

- HARAKAL Petr - celkové tělesné 
uzdravení 

- CHMELKOVÁ Růžena - celkové 
posilnění (kolena, artróza, štítná žlá-
za, žaludek, cévy, cholesterol,…) 

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

- MLADĚNKOVÁ Slávka - průdušky 

- NAVRÁTILOVÁ Anna - celkové 
posílení na těle 

- OCHODKOVÁ Eva - vysoký tlak 

- ŘEŽÁBEK Jan - tělesné posilnění 

- SLUSARZOVÁ Renáta - časté bo-
lesti hlavy 

- STŘAPCOVÁ Bohumila - posilnění 
od Pána 

- SZVETKOVÁ Marie - průdušky, ne-
mocný manžel 

- ŠŤEPANIKOVÁ Zlatka - oči, astma, 
vysoký tlak 

- TRZYNIECKÁ Žofie - posilnění 

- TUREČKOVÁ Lenka - roztroušená 
skleróza 

- WALDHAUSEROVÁ Eva - celkové 
posilnění 

Potřeby sboru 
- syn Petr od E. Waldhauserové je stále 

na přístrojích (modleme se za něj) 
- Balogovi - adopce dalšího dítěte 
- děti v našem sboru - ochrana ve ško-

le, duchovní požehnání 
- čerstvé vanutí Ducha svatého 
- prosby o povolání dalších služebníků  
- moudrost pro vedoucí sboru 
- návrat zatoulaných oveček 
- BOJDA Jindra - duchovní obnovení 

Sborový dům 
- moudrost v rekonstrukci 
- dokončení dalších místnosti v letoš-

ním roce 
- financování, splátky půjček 

Naši milí mimo Karvinou 
- FOJTÍKOVI - Boží vedení pro celou 

rodinu (Frankfurt) 
- OSLADILOVÁ Miluše - celkové 

uzdravení (Šumperk)  
- HOLÍKOVÁ Dana - moudrost v roz-

hodování co dál v životě (Jihlava) 
- HVOLKOVI - slouží v Orlové  

- JURASOVÁ Martina - duchovní 
obnovení (Praha) 

- PEČENKA Honza - vede Royal Ran-
gers v Jihlavě 

- SPRINGEROVI - (Havířov) 
- ZVÍŘECÍ Pavel a Táňa - (Jeseníky) 

EVANGELIZACE  
- požehnání evangelizačních aktivit 
- služba v domově důchodců 
- Evangelizační skupinka Karviná 6 
- projekt zakládání nových sborů v 

naší oblasti (ochotní služebníci) 
 

- zapojení sboru do světové misie 

CÍRKEV 
- za konferenci v září 2008 - Na cestě k 

učednictví - B.H. CLENDENNEN 
- biskup MOLDAN Martin - moudrost 

k vedení církve 
- Emeritní biskup BUBIK Rudolf s 

manželkou - zdraví a požehnání 
- MOTYKA Pavel , pastor AC Oldři-

chovice - posilnění 
- CICHÝ Stanislav, senior oblasti -

moudrost pro vedení oblasti  
- VOŠMT - vedení školy, dostatek fi-

nancí na chod školy, noví studenti 
- TEEN CHALLENGE - finance 

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

NÁROD 
- prezident 
- vláda, poslanci, senátoři 
- vztahy stát - církev 

MISIE 
- projekty Nehemie 
- služba V. BEDNÁŘE na Ukrajině 

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

DĚKUJEME PÁNU 
- za narození Lucinky Podzimkové 
- za narození Eliáška Zvířecího 
- za přidělení většího bytu  A. a M. 

Navrátilové  
- za požehnání během letních evangeli-

zací 
- za zájemce o vodní křest 
- za Boží ochranu o prázdninách a do-

volených 
- za provedené stavební práce 
- za ochotné a vytrvalé služebníky 
- za návštěvnost na nedělních boho-

službách 
- za pokoj v naší zemi 

MODLITBY A P ŘÍMLUVY 

 

pravidelný měsíčník sboru Apoštolské církve v Karviné, číslo 9, 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: 25. 9. 2008 

SBOROVÉ NOVINY 


