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Sborové noviny
Pravidelný měsíčník sboru Apoštolské církve v Karviné
ÚVODNÍK

DŮSLEDKY NAŠÍCH ROZHODNUTÍ
Proto se stále za
vás modlíme, aby
vás náš Bůh učinil
hodnými svého povolání a svou mocí
přivedl k naplnění
každé vaše dobré
rozhodnutí a dílo víry. Tak bude
oslaveno jméno našeho Pána Ježíše
ve vás a vy v něm podle milosti našeho Boha a Pána Ježíše Krista.
2.Tes.1:11-12
Milí bratři a milé sestry, každý
z nás se musíme v životě často rozhodovat. Ať už si to připustíme,
nebo ne, naše rozhodnutí mají dopad na události, které zakoušíme.
Snad každému to je jasné, a nebo
nad tím přemýšlel. Ale i přesto
bych rád toto téma připomenul. Začnu tím, že si musíme uvědomit
některé souvislosti.
Bůh nám dal dar činit rozhodnutí (svobodnou vůli). Jde o možnost činit rozhodnutí podle svého
uvážení. Někdy si říkám, že Bůh
má k nám lidem velkou důvěru, že
nás nechá rozhodovat. Lidé si dokážou ublížit svým špatným rozhodnutím, ale dokážou klidně i zničit životy jiných. Následky používání daru svobodné vůle nejsou
vždy povzbudivé.
Rozhodnutí sebou nese zodpovědnost. Nerozhodujeme jen o
svém životě, ale také o druhých.
Důsledky našich rozhodnutí si
z části zakoušíme již tady na zemi,
ale jednou budeme stát před Bohem, kterému se budeme za vše
zodpovídat. Neseme tedy zodpovědnost.
V úvodním verši 2.Tes.1,11 čte-

me o dobrém rozhodnutí. Co nás 2.Moj.2:9 Faraónova dcera jí potento text asi učí?
ručila: "Odnes to dítě, odkoj mi je a
A) Bůh naplňuje dobrá roz- já ti zaplatím." Žena vzala dítě a
hodnutí. Pamatujme na to, že i odkojila je. 10 Když dítě odrostlo,
v našich očích dobrá rozhodnutí se přivedla je k faraónově dceři a ona
nemusí uskutečnit. Jde tady o spo- je přijala za syna. Pojmenovala ho
lupráci s Bohem, poznání Boží vůle Mojžíš (to je Vytahující). Řekla:
a vkročení do toho, k čemu nás Pán "Vždyť jsem ho vytáhla z vody."
volá. On přivádí k naplnění naše Osobně si myslím, že se za něj matdobrá rozhodnutí. Někdo se může ka po čas kojení modlila. Jeho půrozhodnout, že bude adoptovat 10 vod a modlitby rodiny přivedly
sirotků. Úspěšné naplnění tohoto Mojžíše v životě k rozhodnutí, ktepředsevzetí vyžaduje naslouchání rou cestou půjde. Židům 11:24Bohu, zvážení našich fyzických i 26 Mojžíš věřil, a proto, když dopsychických sil, finanční analýzu, spěl, odepřel nazývat se synem faotázku bydlení a jiné. Pokud je vše raónovy dcery. Raději chtěl snášet
v souladu připraveno, stále potřebu- příkoří s Božím lidem, než na čas
jeme modlitbu: „Bože pomož nám žít příjemně v hříchu; a Kristovo
svou mocí“. Bez Božího požehnání pohanění pokládal za větší bohatství než všechny poklady Egypta,
je marné naše namáhání.
neboť upíral svou mysl k budoucí
B) Přímluvné modlitby. Proto odplatě. Pohodlnému životu
se stále za vás modlíme, aby vás v Egyptě řekl ne, a rozhodl se jít
náš Bůh učinil hodnými svého po- přes těžkosti s Božím lidem.
volání a svou mocí přivedl k naplD) Špatné rozhodnutí. Řekněnění každé vaše dobré rozhodnume
si,
že snad každý jsme již učinití… Rozhodnout se pro dobrou věc
není příliš těžké. Vstoupit prakticky li špatné rozhodnutí. Pokud to jsou
do této činnosti bez přímluvných ma l ič k o s t i, o n ic n e j d e .
modliteb už těžké je. Ty jsou ne- V závažnějších věcech čiňme pokázbytné. Mějme určitou míru poko- ní, poučme se a nedovolme následry, a poprosme někdy bratry a sest- kům, aby nás zastavily na cestě za
ry o modlitby za požehnání při na- Pánem. Spravedlivý, i když sedmkrát padne, zase povstane, svévolplňování svých rozhodnutí.
níci zaklopýtnou a zle končí. PřísloC) Dobré rozhodnutí. Často se ví 24:16 V důležitých oblastech
rozhodujeme, ale činit dobrá roz- poslušnosti vůči Bohu si špatné
hodnutí, která se líbí Bohu, není rozhodnutí dovolit nemůžeme. Násnadné. Boží Slovo je nám pomocí sledky mohou být tragické. Nechť
při rozhodování, ale hledání Boží nám je příběh Ananiáše a Safíry
vůle v jednotlivých situacích je naší obrovským ponaučením Sk.5,1-10.
záležitostí. Vidíme těžkosti, do ktePřeji Vám mnoho Boží milosti
rých se můžeme dostat, ale také ke konání dobrých a požehnaných
cenu, kterou bude potřeba zaplatit. rozhodnutí.
Podívejme se např. na Mojžíše. Se
svou matkou byl jen po čas kojení.
LUMÍR FOLVARČNÝ
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SVĚDECTVÍ

ŠPINAVÉ ŠATY
Bratři a sestry,
chtěla bych se
s vámi podělit o
jednu mou zkušenost s Pánem,
kterou jsem prožila poslední srpnovou sobotu.
Nevím, jak to vnímáte vy, ale já
když zhřeším, okamžitě vím, že
mezi mnou a Bohem je pořádně
pevná zeď. Ještě horší to je, když
jsem byla z něčeho vysvobozená,
když už jsme s Bohem něco vybojovali, pak je rok klid a po roce do
toho znovu spadnu. V tu chvíli je
pro mě ještě horší jít za Bohem s
lítostí než předtím, protože ta zeď
se mi zdá pevnější než dříve. Tak to
bylo i v tu sobotu, spadla jsem do
něčeho, o čem jsem si myslela, že
už je to pryč a jsem "nad věcí".
Když vím, že jsem v hříchu, cítím
se skoro až fyzicky špinavá a říkám
si, že takhle přece nemůžu před Boha a něco mu říkat nebo Ho o něco
prosit. Situace se vyhrotila ještě
tím, že jsem se doma pohádala kromě sestry se všemi členy rodiny a

bylo mi z toho fakt na nic. Chtělo
se mi brečet, ale nerada brečím,
když mě někdo vidí, tak jsem si
vlezla do koupelny, napustila jsem
si vanu a vzala jsem si s sebou Bibli.
Trvalo dlouho, než jsem se odvážila k Bohu promluvit. Není to
moc snadné, když se cítíte jako odpad, protože odpad a špína nemá
právo mluvit na čistého a svatého
Boha. Jen jsem se odvážila říct mu
něco jako: "Bože, cítím se jako špína a nemůžu k Tobě blíž, ale chtěla
bych vědět, jak mě teď vidíš ty,
když podle mě jsem špinavá. Prosím tě, otevřu si Bibli a řekni mi, co
mám dělat a hlavně, jak mě teď vidíša aty." Musím ještě podotknout,
že nemám ve zvyku náhodně otevírat Bibli, ale včera mi jaksi nic jiného nezbývalo, byla jsem zoufalá ze
svého stavu. Tak jsem teda vzala tu
Bibli a jen tak ji otevřela a začala
jsem číst. To, co tam bylo, mi dalo
odpověď na to, jak mě Bůh vidí.
Stálo tam: "Jóšua totiž, jak stál
před poslem, byl oblečen do špinavého šatu. A Hospodin se obrátil k

těm, kteří tu před ním stáli:
"Svlékněte z něho ten špinavý šat."
Jemu pak řekl: "Pohleď, sňal jsem z
tebe tvou nepravost a dal jsem tě
obléci do slavnostního roucha. Řekl
jsem: Vstavte mu na hlavu čistý
turban." Tu mu vstavili na hlavu
čistý turban a oblékli mu šat."
Zacharjáš 3,3-5.
Možná si říkáte, no a co? Prostě
náhoda. Pro mě to náhoda nebyla a
Bůh mi tímhle kouskem Bible ukázal, jak mě viděl tehdy v noci a jak
mě vidí. V době, kdy jsem toto prožila, jsem ještě Zacharjáše nečetla a
nevěděla jsem, co se stalo Jóšuovi,
že měl špinavé šaty, ale myslím, že
na tom nezáleželo, protože Boží
odpověď na moji otázku byla více
než jasná. Vedlo mě to okamžitě k
pokání - najednou to šlo. Bůh mi
dal čisté šaty a znovu zbořil zeď
hříchu, která mě od Něj oddělovala.
Za to Ho chválím a vážím si toho,
že mě nevidí jako špínu, ale nabízí
mi slavností šaty. Amen

VERONIKA ZEMANOVÁ

BÁSEŇ

PODĚKOVÁNÍ
Když slzy zrozené
z beznaděje padaly na ruce,
co v klínu složené prosily o
milost a ústa šeptala už dost.
Tys nenechal mě smutku na
pospas.
Přišels a pod Tvým krokem
láskou se zvlnil vzduch.

Dotknul ses mě, Ty,
samotný všemohoucí Bůh.
Neměla jsem nic,
co bych Ti mohla dát,
jen moje slzy
a srdce utrápené.
Ty přesto neřekl si ne.
Něžně přivinuls mě k sobě
a utrpení moje ztratilo se
v Tobě.
Dnešek jsi můj i zítřek celý

a vzduch okolo je Tebou rozechvělý.
Zas stojím před Tebou a
nemám Ti co dát,
však vím už,
že nemusím se bát,
a s pohledem upřeným na nebe, dávám Ti,
Pane můj – sebe.
HELENA KUDRNOVÁ
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SVĚDECTVÍ

ZAMILOVANÁ DO JEŽÍŠE
Skupinka z Karviné 6 se představuje:
Jako malá jsem
chodila s rodiči do
katolického kostela, takže jsem znala některé biblické
příběhy. Chodila
jsem také ke zpovědi a přijímaní.
Po zpovědi jsem
cítila blízkost Pana Ježíše, ale vždy
se to nějak vytratilo. Prostě to bylo
jen náboženství a ne víra v živého
Boha. Pracovala jsem v Karviné 2 na
teplárně v provozu, ale ze zdravotních důvodů jsem časem přešla na
vrátnici, kde jsem byla s více lidmi.
Pracovalo tam několik křesťanů a na
základě jejich svědectví jsem uvěřila.
Když mi vyprávěli o Pánu Ježíši, tak
jsem jim záviděla, že půjdou do nebe
a já do pekla, protože jsem se viděla
tak hříšná (okultismus, spiritismus,
New age, čtení knih – Život po živo-

tě, jóga atd.) Myslela jsem, že jsem
prohrála svůj život. Duch svatý mě
usvědčil, a tak vlastně začal můj nový život. Ve 47 letech jsem vyznala
Ježíši všechny hříchy a pozvala jsem
ho do svého života. Velkou pomocí
mi byla kniha od B. Grahama. Byl to
pro mě zápas, pak přišel pokoj, mír
v srdci a vidění. Viděla jsem obraz
Pána Ježíše, jeho srdce tluče i pro mě
a krev prolil i za mě. Duch svatý mě
dosvědčoval synovství. V době, kdy
jsem žila ve světě, jsem říkala a cítila, že mám v srdci kus prázdného
místa po zemřelém otci, kterého jsem
si velmi vážila a on jediný se mě zastával. Bůh Otec mi najednou řekl:
„Tak tam pozvi mě“. Pozvala jsem ho
do srdce a učinila Ho Pánem svého
života. Později přišel křest na vyznání smlouvy s Bohem. Život po boku
Pána Ježíše je jiný, plnohodnotný,
nedělám už staré věci, ty pominuly,

ale ne že nesmím, nechci! Do Ježíše
jsem zamilovaná už 16 let. Procházím boji a zápasy, ale Ježíš je můj
vítěz. Cítím to tak, že mi v bouři podává ruku a vede mě. Převede mě, co
víc si můžeme přát. Jen mě bolí, když
vidím ten zástup nespasených lidí.
V mém okolí lidé nechtějí uvěřit Ježíši, mnozí si věří po svém, ale ne v
biblického Boha. Asi ví, že by se museli vzdát některých věcí. Mě Bůh
zaslíbil, že za koho se léta modlím,
bude spasen. Zatím mnozí říkají: „Já
vím, že Bůh je, ale žiju si po svém.“
Kéž by se Bůh Otec našeho Pána Ježíše Krista nad nimi slitoval.
MARANATHA
M ARIA BÍLKOVÁ
Další svědectví příště...

RAPORT ZE STAVBY MODLITEBNY
Minulé shrnutí prací na stavbě jsem
udělal do konce
března a tak je na
čase abychom Vás
s e zn á m i l i ,
co
všechno se za následující půlrok na stavbě dělo. Ti,
kdo mají možnost využívat internet,
mohou na našich webových stránkách sledovat v měsíčních intervalech průběh prací, ale pro ostatní bude toto následující shrnutí.

V měsíci dubnu jsme začali
s instalací elektrických rozvodů pro
zabezpečení budovy a také rozvody
kabelů pro příští osazení kanceláří
p o čítač i. Po k račo v ali jsm e
v zednických pracích na 2NP omítkami na chodbě a kotelně. Bylo zapotřebí vybít dva okenní otvory pro
osazení oken na sociálkách a také se
začalo se štukovými omítkami.
V měsíci květnu jsme sjednali
firmu na vylití podlah na 2NP a
v hlavním sálu a následně instalaci
sádrokartonových stropů na 2NP a ve
v e s t ib u lu . Tak že s e za č a lo
s přípravou tak, aby vše mohlo
úspěšně v termínu klapnout. Muselo
se rozhodnout, jaké bude použito
osvětlení a podle toho bylo třeba navrhnout a roztahat el. kabely ve
všech místnostech 2NP a v sále. Roztahaly se kabely pro ozvučení, pří-

pojky 380V. Musely se vybít odvětrávací stropní otvory. Nejdřív se začalo s podlahami. Položila se igelitová folie, a když bylo vše připraveno,
přivezli velké silo s anhidridovou
hmotou a postupně se vylívala dlouhými hadicemi do místnosti na patře
a taky v sále. Ke konci šichty vše
bylo úspěšně dokončeno a všude se
zrcadlila nová podlaha, která dalších
24 hodin musela tuhnout. Po dostatečném vytuhnutí podlah se pokračovalo v instalaci stropů. Začalo se na
patře montáží závěsů a také bočních
uchycení, pak se zavěsily hliníkové
rastry a pokračovalo pokládáním za-
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teplovací vrstvy speciální vatou. Na ku, která poslouží pro uskladnění aby nedošlo k poškození sádrokartobrigádě se stačila natřít ještě železná nářadí a přebytečných věcí ze stavby, nových stropů. Před tím ale musíme
konstrukce v sálu a také se pokračovalo se zateplením, kdy jsme provedli ještě jedno zateplení polystyrenovými deskami. Pak už stačilo
„jenom“ vše zakrýt sádrokartonovými deskami, vytmelit, vyspárovat,
vybrousit a vše bylo hotovo. Celkem
se položilo cca 350m 2. Tyto práce
trvaly do poloviny června.
V měsíci červnu jsme také začali
s přípravou schodiště ve věži. Musela
se udělat betonová podesta jako základ pro točité schodiště, pokračovalo se opravou omítek a rozvodem
elektrických kabelů do místností ve
věži, které budou sloužit především

které zabíraly místo v budově.
V srpnu jsme pokračovali
v malov án í in ter iérů a tak é
v zednických pracích, jak na venkovních stěnách, tak také ve věži. Opravila se severní stěna, osadilo se posledních pět oken ve věži, co předcházelo vybourání starých oken a
příprava pro montáž. Na sociálkách
2NP se udělaly keramické obklady
na stěnách a položila se dlažba. Na
celém patře se zapojovala elektrická
instalace a namontovaly se vypínače
a zásuvky. Na podestě schodiště ve
vestibulu se dozdila cihlová vyzdívka
a připravilo se bednění pro vylití bet o n u
(osazení železného zábradlí).

jako skladovací prostory a také se
tudy bude vycházet na střechu budovy (zatím se lezlo na střechu po železných skobách). Pokračovali jsme
také se zedničinou a udělalo se zateplení zdi sociálek a opravila se zadní
V září
(východní) stěna budovy.
jsme přizvali
zá m e čnicV č e r ve nc i j s me za č a l i kou firmu,
s malováním místností na 2NP která vyrobi(stropy, zdi) a také stropy v sálu a ve la a namontovala točité schodiště ve
vestibulu. Opravila se jižní venkovní věži, zábradlí na schodišti ve vestibuzeď budovy a také se začaly práce na lu, podestu a schodiště v sýpce pro
hlavním vstupu do budovy, kde se výstup na střechu. Z části se dodělala
vyzdil nosný pilíř a překlad (ve tvaru oprava zdi věže (2 strany) a také
kříže) a také se provedla elektroinsta- z poloviny přední (západní) stěna
lace kabelů
budovy. Nakoupily se obkládačky a
pro osvětletaké se vyštukovaly boční stěny a
ní a následspojovací chodba na sociálkách 1NP.
ně se opravily zdi a
Co nás čeká? V druhém týdnu října
strop vstupzačneme s instalací kotelny a radiátoní místnosrů v celé budově. Tyto práce chceme
ti. Dovezli
dokončit ještě před tím než budou
jsme také a
mrazy, abychom mohli vyzkoušet
opravili
provoz kotelny a také chceme tuto
un imo buň zimu temperovat teplotu v budově,

v sociálkách položit obklady a dlažbu abychom mohli pověsit radiátory
na stěnu. Chtěli bychom co nejdříve
zprovoznit kanceláře a sociálky na
2NP a dostávat se postupně dolů, což
obnáší nákup osvětlení, podlahové
krytiny, dveří, …
Takže práce a také finančních
investic je ještě hodně, ale změny na
stavbě jsou již velice citelně znát,
práce se pohly hodně dopředu a
opravdu se zdá, že už to chce „jenom
trošku“. Chceme poděkovat všem
ochotným dárcům, i těm, kteří pravidelně přispívají na stavbu. Zatím,
díky Pánu, můžeme pokračovat ve
stavbě dál.
Ze stavby
TOMÁŠ M ICHALEK
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AKCE & OZNÁMENÍ
KALENDÁŘ AKCÍ NA LISTOPAD 2008
Neděle
Úterý
Čtvrtek
Pátek
Neděle
Úterý
Čtvrtek
Pátek

2.11.08
4.11.08
6.11.08
7.11.08
9.11.08
11.11.08
13.11.08
14.11.08

Neděle
Úterý
Čtvrtek
Pátek
Neděle
Úterý
Čtvrtek
Pátek

16.11.08
18.11.08
20.11.08
21.11.08
23.11.08
25.11.08
27.11.08
28.11.08

Neděle

30.11.08

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

Nedělní shromáždění
Biblická hodina
Sborová modlitba
Mládež
Nedělní shromáždění
Domácí skupinky
Sborová modlitba
Mládežnický pobyt
Domácí skupinka, Ka - 6
Nedělní shromáždění
Biblická hodina
Sborová modlitba
Mládež
Nedělní shromáždění
Domácí skupinky
Sborová modlitba
Mládež
Domácí skupinka, Ka - 6
Nedělní shromáždění

Návštěva bratra Rena v ČR
11.11. 08 v 18:00 hodin
v modlitebně AC Havířov
Bratr Ren, který žije v Asii více než 25 let a z toho
více než 12 let v Číně, se s námi podělí o své bohaté
zkušenosti z Číny. Záměrem jeho cesty je informovat
českou církev o situaci v Číně, a tím ji motivovat k
modlitbám a podpoře pronásledovaných křesťanů v
této tolik rozporuplné zemi. Bratr Ren je také dlouholetým partnerem Nadačního fondu Nehemia v projektu
„Bible pro Čínu“ a „Pomoc rodinám vězněných služebníků v Číně“.
Proběhnou sbírky, jejichž výtěžek bude použit na tisk
čínských Biblí.

POBYT
MLÁDEŽE
NA CHATĚ
KOMORNÍ
LHOTKA
PODZIM 08

M. Slusarz: 6028 3927 1
J. Ledvoň : 737642 339

Adrian Snell je celosvětově uznávaný
zpěvák a klavírista, jehož hudba se
během třicetileté kariéry dotkla mnoha
žánrů – od klasiky přes experimentální, jazz/blues, rock, soul až po pop.
V rámci vsetínského a havířovského
koncertu vystoupí mimořádně i se
svou dcerou Carlou Jae, jejíž hudební
projev a hlas skvěle umocňuje
atmosféru představení.
Koncerty se uskuteční:
Havířov
sobota 13.12.2008
Vsetín
neděle 14.12.2008
PŘEDPRODEJ a více info na:
Havířov - http://snell.ikardio.cz
Vsetín - www.worshipvsetin.cz

Hlavní téma

CHARAKTER KŘESŤANA

Kdy? 14.-16.11.2008
Kde? Komorní Lhotka
Sraz? Motel Carbokov 16,00 hodin
Cena? 300 Kč

Na toto vystoupení Vás za přípravný tým
spolu s partnery koncertů srdečně zvou
Daniel Hurta a Petr Húš

NAROZENINY
děti
Slusarzová Barbora
Michalek Petr
Folvarčná Sára

dospělí
9.11.1993
27.11.1994
27.11.1996

Pechová Blažena
Chobotová Renáta
Kudrnová Helena
Rokosz Petr
Nižník Miroslav
Gembický Tibor
Vagundová Andrea
Morawiecová Marcela

VŠEM OSLAVENCŮM PŘEJEME
MNOHO BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ

5.11.1962
8.11.1959
9.11.1947
11.11.1962
17.11.1959
21.11.1957
24.11.1972
26.11.1968
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MODLITBY A PŘÍMLUVY
SBOR
Modlitby za nemocné - děti
- BOJČUKOVÁ Eva - cukrovka
- FOLVARČNÁ Iveta - skolióza
- FOLVARČNÁ Sára - ekzém na rukou
- LEDVOŇOVÁ Johanka - astma
- LEDVOŇ Natanek - astma, alergická rýma a ekzém
- SLUSARZOVÁ Barbora - skolióza
Modlitby za nemocné - dospělí
- BÍLKOVÁ Maria - zlomená žebra,
uzdravení po úraze
- BALÁŽ Mirek - páteř
- BOJČUKOVÁ Iveta - uzdravení
- BOREJ Jaroslav - páteř, tělesné posilnění
- 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 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 na těle
- OCHODKOVÁ Eva - vysoký tlak,
celkové posilnění
- ŘEŽÁBEK Jan - tělesné posilnění
- SLUSARZOVÁ Renáta - časté bolesti hlavy
- STŘAPCOVÁ Bohumila - posilnění
od Pána
- SZVETKOVÁ Marie - průdušky,
nemocný manžel

- ŠŤEPANIKOVÁ Zlatka - oči, astma,
vysoký tlak
- TRZYNIECKÁ Žofie - posilnění
- TUREČKOVÁ Lenka - roztroušená
skleróza
- WALDHAUSEROVÁ Eva - celkové
posilnění
Potřeby sboru
- uzdravení syna Petra od E. Waldhauserové
- požehnaný pobyt mládeže v Komorní
Lhotce (11.-14.11.08)
- příprava vánočního programu
- děti v našem sboru - ochrana ve škole, duchovní požehnání
- čerstvé vanutí Ducha svatého
- prosby o povolání dalších služebníků
- moudrost pro vedoucí sboru
- návrat zatoulaných oveček
- skupinka v Bohumíně
- JAROŠKOVÁ Monika - řešení bytové otázky, zaměstnání, posilnění
- BOJDA Jindra - duchovní obnovení
Sborový dům
- moudrost v rekonstrukci
- dokončení dalších místnosti v letošním roce (topení, světla, obklady)
- financování, splátky půjček
Naši milí mimo Karvinou
- FOJTÍKOVI - Boží vedení pro celou
rodinu (Frankfurt)
- OSLADILOVÁ Miluše - uzdravení
střevní flory po ozařování (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
- SPRINGEROVI - (Havířov)
- ZVÍŘECÍ Pavel a Táňa - (Jeseníky)
-

EVANGELIZACE
Požehnání dětského kroužku na ZŠ

-

Komenského
služba v domově důchodců (jednáme
o podmínkách)
evangelizační skupinka Karviná 6
zapojení sboru do světové misie

-

CÍRKEV
biskup MOLDAN Martin - moudrost
k vedení církve
emeritní biskup Rudolf BUBIK s
manželkou - zdraví a požehnání
MOTYKA Pavel , pastor AC Oldřichovice - posilnění
CICHÝ Stanislav, senior oblasti moudrost pro vedení oblasti
projekt zakládání nových sborů v
naší oblasti
VOŠMT - vedení školy, dostatek financí 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 požehnaný sjezd mládeže v Kolíně
za svatbu Fízerových
za činnost kroužku (ZŠ Komenského)
za úspěšnou adopci Lukáška do rodiny Balogových
za provedené stavební práce
za ochotné a vytrvalé služebníky
za návštěvnost na nedělních bohoslužbách
za pokoj v naší zemi

SBOROVÉ NOVINY
pravidelný měsíčník sboru Apoštolské církve v Karviné, číslo 11, 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. 11. 2008

