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Sborové noviny
Pravidelný měsíčník sboru Apoštolské církve v Karviné
ÚVODNÍK

ŽÍT BOŽÍM SLOVEM
Pokořoval tě a
nechal tě hladovět, potom ti
dával jíst manu, kterou jsi
neznal a kterou
neznali
ani tvoji otcové. T AK TI DÁVAL POZNAT , ŽE ČLOVĚK NEŽIJE POUZE CHLEBEM, ALE
ŽE ČLOVĚK ŽIJE KAŽDÝM SLOVEM,
KTERÉ VYCHÁZÍ Z H OSPODINOVÝCH
ÚST.
5. Mojžíšova 8,3
Čím jsme my, lidé, vlastně
živi? Jistě, po té fyzické stránce,
potřebujeme především jídlo a pití. Bez naplnění těchto potřeb bychom brzy fyzicky strádali či dokonce zemřeli. Boží slovo nás ale
učí, že člověk je také bytostí duchovní, má ducha. A ten potřebuje
také stravu, sycení. Pokud se náš
duch nesytí, také skomírá, nežije.
Touto duchovní stravou je právě
to, co říká sám Bůh – tedy Boží
slovo. Ve chvíli, kdy jsme se ze
srdce obrátili ke Kristu, náš duch
volá po duchovní stravě, nefalšovaném duchovním mléku: 1. Petrův 2:2 a jako novorozené děti
mějte touhu jen po nefalšovaném
duchovním mléku, abyste jím rostli
ke spasení;. „Kručívá“ nám taky
někdy v bříšku? Jezdí nám stále ta
naše „miminkovská hlavička“ a
hledá maminčin prs? Pokud ano,
pak je to neklamné znamení toho,
že jsme se narodili znovu
z Božího Ducha.
V této souvislosti je velmi
zajímavé se podívat na počátky
člověka v rajské zahradě Eden.

Člověk i tam byl postaven před
dva zvláštní stromy, které měly
být právě k jídlu. K sycení. Bůh
tady nedal člověku dalekosáhlý
seznam přikázání, jak se má chovat, ale dal mu na výběr možnosti
sycení. I v našem životě jde spíše
o to, čím se sytit, než se trápit a
neustále bádat, co a jak dodržovat,
abychom se Pánu zalíbili. Člověk
stál jen před dvěma hlavními volbami: budu se sytit Pánem, Jeho
slovem (strom života), nebo věděním (strom poznání dobrého a zlého)? Otázka sycení se je tak důležitá! Zákoníci také mylně hledali
pouze vědění v Písmu, ale k Pánu
Ježíši, životu, nechtěli přijíti: Jan
5:39 Zkoumáte Písma, protože se
domníváte, že v nich máte věčný
život, a právě ona svědčí o mně.
Ale nechcete přijít ke mně, abyste
měli život." Přimkli se k něčemu
jinému než k Pánu. Tak i naše
křesťanská shromáždění nejsou
jen věcí poznatků, ale věcí NASYCENÍ – jako „návštěva restaurace“. Živit se potřebujeme Pánem,
ne jídelním lístkem samotným.
Jak se tedy mohu sytit a žít
Pánem Ježíšem? Jednoduše číst
Boží slovo takto: „Bůh můj, živý
Pán, ke mně hovoří.“ A pak, vzít
Boží slovo vážně a používat jej
v každodenních situacích našeho
života. Protože, čím jiným stabilnějším a věrohodnějším se nechat
v životě vést? Lidmi jen? Našimi
nejistými pocity, či zkušenostmi?
Ne, potřebujeme Boží slovo! Tolik
potřebujeme to, co je dnes pravdivé: Žalm 119:160 To hlavní v
tvém slovu je pravda,… Božím
slovem máme žít! To znamená, že

celý náš život se má točit okolo
Božího slova. Boží slovo máme
číst, sytit se jím, prožívat, ústy
vyznávat, věřit mu, dodržovat,
učit se Slovo, rozjímat nad ním a
jednat dle Slova!
Co to znamená prakticky?
Máš-li strach, můžeš se držet Božího: „Já jsem s tebou, neboj se,
buď udatný…“ (Jozue 1:5).
V nepokoji můžeš volat: „Ježíši,
jsi můj Kníže pokoje. Přivedeš
pokoj jako řeku…“ (Izajáš 9:6;
Kralický překlad). Když žiješ
v prohrách s hříchem, vyznáváš:
„Nežiji už já, ale Kristus. On si
s tím poradí. Ježíš je moje svatost,
spravedlnost.“ (Galatským 2:20).
Bojuješ-li s nemocí, můžeš věřit:
„Pane, ty jsi můj lékař, uzdravuješ
mne.“ (Exodus 15:26). Cítíš-li se
ukřivděn, pověz: „Pán bude soudit; blaze tomu, kdo žízní po spravedlnosti.“ (Římanům 12:19). Nemáš-li práci, je možné se držet
slova: „Práce má jest u Boha mého.“ (Izajáš 49:4; Kralický překlad). Jistě další a další zaslíbení
máme v Bibli, kterým můžeme
věřit a také je srdcem vyznávat a
užívat pro náš život. Jen kéž tak
činíme, aby náš duch a duchovní
život neskomíral, ale byl plný moci, síly, života. A přinesl požehnání nejen nám samotným, ale i lidem okolo nás. K tomu ať nám
v těchto dnech dopomáhá Boží
svatý Duch.
JOSEF LEDVOŇ
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BOŽÍ ZÁZRAK
Delší dobu
jsem měla zdravotní problémy,
které se stále
zhoršovaly,
až
mě donutily navštívit
lékaře.
Protože to vypadalo na žlučník,
poslala mě lékařka na ultrazvuk
břicha. Tam se nic neprokázalo,
ale byl zjištěn nález na děloze.
Musela jsem na vyšetření na gynekologii, kde lékařka nález potvrdila. Jednalo se o útvar velikosti 8,8 cm. Obě paní doktorky
mi ultrazvuk ukázaly a na vlastní
oči jsem „to“ viděla. Hned mi
vzala krev, aby se zjistilo, zda je
to rakovina, nebo ne. Výsledky
byly, díky Bohu, negativní, přesto mi bylo jasné, že mě čeká operace. Prožívali jsme všichni doma těžké chvíle. Lékařka
z gynekologie mě poslala ještě
na další konzultační ultrazvuk
k jinému lékaři. Všude se musí
objednávat, a tak uplynul víc než
týden, když mi tento konzultační
ultrazvuk udělali. V tomto týdnu
jsem si vyřešila některé věci, o
nichž napíši později. Když jsem
ležela na tom konzultačním ultrazvuku (vyšetření), honily se
mi hlavou myšlenky, zda se „to“
ještě nezvětšilo, co mi asi řekne,
kdy nastoupím na operaci atd..
Po delším vyšetřování mi lékařka říká: „Víte, ale já tam nic nevidím“. Sama jsem ji přesvědčovala, že jsem „to“ viděla, že „to“
měří 8,8 cm…. Obrátila ke mně
obrazovku, ať se tedy podívám.
Dívala jsem se velmi pozorně a
viděla, že opravdu tam, kde bylo
„to něco obrovské“, tak teď nic
není, že je to pryč. Lékařka udě-

lala fotku ultrazvuku a napsala
zprávu pro moji lékařku, že nic
nenašla. Má gynekoložka mě
však ještě poslala se všemi nálezy a výsledky na vyšetření do
Fakultní nemocnice v Ostravě ke
specialistovi. Díky našemu Pánu
mi tam řekli, že také nic nenašli.
Pro lékaře je těžko pochopitelné,
že něco, co vidí, se najednou
ztratí. My ale víme, že u Boha
není nic nemožné. Chválu a slávu a díky vzdávám jen Ježíši
Kristu. Vím, že je v bibli napsané, odpouštějte jedni druhým,
aby Bůh odpustil nám; že je napsáno, když vidíme, že má někdo
něco proti nám, máme všeho nechat a dát si to rychle do pořádku; že nad naším hněvem nemá
zapadat sluníčko. Vždycky jsem
se tím ve svém životě řídila, ale
teď to bylo jiné.
Těžko si někdy křesťan připouští a tím i řeší, že má nějaký
problém ve vztahu k lidem,
zvlášť když máme za to, že TEN
DRUHÝ se provinil vůči nám.
To se stalo mně. Proč se mám já
omluvit, vždyť on, ona mi ublížil
(la) … Žehnala jsem těm lidem, i
když i to mi moc nešlo, ale
omlouvat se, to ne, nemám za co.
V mém srdci byla hořkost, zloba
a hněv, kterých jsem se nemohla
zbavit. Trvalo to delší dobu.
Mluvila jsem s jednou sestřičkou, která mi jasně řekla, že tyhle vztahy si musím dát do pořádku, aby ďábel neměl místo a
Bůh měl volnou ruku. V této
chvíli jsem jí říkala, že to nejde,
že to nedokážu. Až slova „ale
musíš se pokořit a dát si to do
pořádku“, se mě dotkla. V noci
jsem nemohla spát a přemýšlela

o tom, že Pán Ježíš se pro mne
pokořil až k smrti a já si držím
stále tu svoji pravdu, a to jak já
to vidím. Díky Jeho milosti jsem
tu noc došla k rozhodnutí, které
bylo z hloubky srdce, že hned
ráno začnu tyto vztahy řešit. Ďábel se snažil mě zabrzdit myšlenkami, jak se ztrapním, a jak budu
vypadat před druhými, ale Pán
předcházel a dal mi ke všemu
sílu. Žasla jsem, jak rychle jsem
to všechno „vyřídila“. Nebylo to
lehké, ale úžasně osvobozující.
Přes všechny své starosti se zdravím jsem po usmíření mohla mít
v srdci velkou radost. Ještě bych
napsala, že tím, že jsem chodila
v neodpuštění a hněvu, (začalo
to „maličkostmi“ a přidávaly se
věci horší a těžší), začaly se nenápadně uhnízďovat pocity nedůvěry vůči lidem, pocity
ukřivděnosti (stále mi každý
ubližuje), až pocity nelásky vůči
lidem. Při řešení vztahů tyto postoje ze mě „spadly“, mohla
jsem být od nich volná a znovu
pocítit lásku k lidem.
Uviděla jsem ještě jednu věc
– jak moc jsem si svou hořkostí,
hněvem a neodpuštěním a tím
zároveň neposlušností Božímu
slovu, zahrávala nejen se svým
zdravím, ale i životem. Přeji sobě, ale i všem, abychom byli
vždycky rychlí k odpuštění!!!
Tímto svědectvím chci vzdát
chválu našemu Pánu za jeho nesmírnou trpělivost se mnou a také moc děkuji každému, který
mne nesl na modlitbách. Amen.

EVA OCHODKOVÁ
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SJEZD MLÁDEŽE
Tento rok se konal
7. sjezd mládeže ve
dnech 25. - 28. 10.
2008. Hlavním tématem byl „Kristus
v mé třídě“. Sjezdu
se zúčastnilo 250
účastníků + čeští i
zahraniční hosté a služebníci. Akce
byla dobře organizovaná. Chvála
Pánu za všechny lidi, kteří celou
akci připravovali, neboť jim v tom
Bůh požehnal. Realizace tohoto
tématu je velmi těžká, ale když s
námi je Bůh, tak není nic nemožné
a věřím, že Bůh začne proměňovat
školy po celém světě. Byla to velmi
dobrá akce a díky za to Bohu, že
jsem mohl jet, neboť jsem se dozvěděl spoustu nových věcí. Slyšel
jsem návod k realizaci tohoto hlav-

ního tématu. Bylo to řečeno v pěti
hlavních bodech a tyto body jsou:
1.bod modlitba za školu, v níž jsou
žáci, učitelé, vedení a další funkce
2.bod je rozvěšení pozvánek domů
na společné povídání o Ježíši a
křesťanství. 3.bodem je domluva s
vedením školy o pronajmutí větší
místnosti pro větší počet žáků přímo ve škole. 4.bodem je utvořit
skupinky, chodit o přestávkách po
chodbách a zvěstovat evangelium

těm lidem, kteří ještě o evangeliu
neslyšeli i těm, kteří to neřeší.
5.bod přivedení lidí s velkým zájmem o Boha na nedělní shromáždění, a pak až žák - evangelista
odejde ze školy, najít nového, aby
tato práce mohla pokračovat a sílit.
Bylo by škoda, kdyby se nenašel
nikdo další, kdo by v této práci pokračoval, vedl jiné. Důležitou věcí
je se stále za tyto lidi modlit a začít
to s Boží pomocí dělat. Bůh má
nesmírnou moc. Může začít od jednoho člověka a skončit obrácením
celé školy. Škol v Karviné je mnoho a věřících ředitelů je málo.
Modleme se za tyto děti a mládež,
která chodí do školy, neboť oni tvoří novou generaci, která půjde za
Ježíšem. Bůh je mocný. Amen!
DANIEL KOŽINA

HRA „OPERACE THUNDERBIRD“
Dne 1. 11. jsme
s mládeží pořáda li
da lší
z našich dobrodružných
her.
Setkali jsme se
v Karviné, ve
Starém Městě. Jako vězni jsme
utíkali před policií a měli jsme za
úkol získat co nejvíce peněz.
Myslím, že v naší mladé duši je
touha po dobrodružství a troše
toho adrenalinu, a tak jsme
s radostí prchali a skrývali se až
do konce svých sil. Byli tam jako
vždy žáci od Pepy z bohumínské
školy, kteří se na hru jako vždy

vybavili perfektním oblečením.
Pro kluky to je vždycky velká
událost a chtějí pokračování. Byla jsem ráda, že jsme mohli
s děckami pár slov prohodit, a že
byli přátelštější než třeba minulé
skupiny. Po skončení hry jsme se
jako vždy odebrali k ohni, kde
jsme společně zpívali písně, vykládali si zážitky ze hry, opékali
párky a vedli debaty ohledně víry
v Ježíše Krista. Pepa
byl
p o vz b u z e n
z jednoho svého žáka, který měl o ty
věci zájem, a slíbil,
že se u nás někdy
objeví, tak jsme rádi.
Myslím, že je dobré,
když mladí vidí, že i
my jako křesťané se
rádi bavíme, ale i to,
o co nám v životě

jde, ale někdy nám schází odvaha
s nimi o tom mluvit. Chystáme
další akce, kde bude příležitost
pozvat mladé hledající lidi, a tak
se můžete s námi modlit za odvahu zvěstovat evangelium a možnost být dobrým světlem všude
tam, kde se pohybujeme.

ESTER KOZIELOVÁ
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OZNÁMENÍ

S radostí oznamujeme, že jsme ve sboru mohli být svědky dvou svateb.
Z víry a lásky uvažte kytici
pošlete Bohu modlitbu vonící.
Mějte se rádi a myslete na to,
že láska Boží je nad stříbro a zlato.
A když někdy se v oku slza zatřpytí,
ať blízko je ten,
kdo polibkem ji zachytí.
Kéž každý den vašeho života,
jste lásky Boží plní,
On ať je vaše jistota,
v něm budete vždy silní.
Vláďa a Marcelka Morawiecovi
vstoupili na společnou cestu životem
27. září 2008.

Standa a Helenka Fízerovi uzavřeli
své manželství 24. října 2008. Už dříve, jako nevěřící, byli manželé, ale po
nějaké době se rozvedli. Nedávno,
když přijali Pána Ježíše do svých srdcí, chtěli, aby i jejich život byl před
Bohem v pořádku. Proto se rozhodli
opět vstoupit do manželství. Spolu
mají tři syny.

Sám Bůh zpečetí vaše ano,
až prstýnek navléknete sobě
a budete patřit ty jí a ona tobě.
Pak radostně zaplesá nebe,
že našli jste zas sebe.
Kéž každý den vašeho života
je Bůh největší jistota.
Nezapomeňte na to,
že Jeho láska je nad stříbro a zlato.
Když smutek se do srdce vetře,
věřte, že On každou slzu setře
a k sobě vás přivine,
než všechno zlé pomine.
Mějte se rádi a věřte tomu, že lásku a
pokoj přinese do vašeho domu.

(autorka svatebních básní je
Helenka Kudrnová)

NAROZENINY
Gattnar Otokar
Ledvoň Josef
Bílková Maria

1.12.1937
1.12.1971
10.12.1945

Kozielová Jana
Rokoszová Monika
Jarošková Monika
Folvarčná Ilona
Kucharczyková Marcela
Kožina Pavel
Harakal Petr
Viola Jan

12.12.1964
17.12.1966
17.12.1973
22.12.1971
25.12.1949
26.12.1960
27.12.1984
27.12.1959

VŠEM OSLAVENCŮM PŘEJEME MNOHO BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ
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AKCE & OZNÁMENÍ
KALENDÁŘ AKCÍ NA PROSINEC 2008
Úterý
Čtvrtek
Pátek
Neděle
Úterý
Čtvrtek
Pátek
Neděle

2.12.
4.12.
5.12.
7.12.
9.12.
11.12.
12.12.
14.12.

Čtvrtek
Pátek
Neděle
Neděle
Středa

18.12.
19.12.
21.12.
28.12.
31.12.

17:00
17:00
16:00
9:00
17:00
17:00
16:00
9:30
15:00
17:00
16:00
9:00
9:00
16:00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

Biblická hodina
Sborová modlitba
Mládež
Nedělní shromáždění
Domácí skupinky
Sborová modlitba
Mládež
Zkouška vánočního programu
Vánoční vystoupení dětí (RC)
Sborová modlitba
Mládež
Nedělní shromáždění
Nedělní shromáždění
Silvestrovské společné shromáždění

PŘIPRAVUJEME
POBYT NA CHATĚ
BĚHEM
JARNÍCH PRÁZDNIN

Zveme vás na
SPOLEČNÉ
SHROMÁŽDĚNÍ
MORAVSKOSLEZSKÝCH
SBORŮ APOŠTOLSKÉ
CÍRKVE,
které bude
11. 1. 2009 v 9:30 hodin
na Slezské univerzitě v Karviné.
Hostem bude bratr
Steve Hertzog z Kanady.

Zveme vás do Romského centra
(za hornickou nemocnicí, Karviná 6)
na VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ DĚTÍ,
které bude v neděli 14. 12. 2008 v 15:00 hodin.

od čtvrtka 26. 2.
do soboty 28. 2. 2009
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.
bližší info ve sboru

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

5. ročník soutěže biblických znalostí

„O POKLAD KRÁLE KRÁLŮ“
První kolo soutěže se bude konat 1. 3. 2009 (přibližně v tomto termínu)
a druhé – celostátní kolo bude 4. 4. 2009 v ČR v Kolíně a v Olomouci souběžně.
Soutěžit budou všechny věkové kategorie z Janova evangelia a z knihy Ester. Janovo evangelium je dost obtížné pro nejmenší soutěžící. Pro ně budou klíčové dějové pasáže a nejznámější verše. Kromě toho bude letos malá novinka pro všechny
soutěžící. Třetí část bude z knihy Žalmů. Bude opět pro všechny soutěžící, odstupňovaná bude počtem veršů, které bude potřeba se naučit zpaměti. O které žalmy půjde?
7- 8 let Kategorie A: Ev. Jana, Ester, Žalm 23.
9-10 let Kategorie B: Ev. Jana, Ester, Žalmy 23. + 1.
11-12 let Kategorie C: Ev. Jana, Ester, Žalmy 23. + 1. + 15.
13-15 let Kategorie D: Ev. Jana, Ester, Žalmy 23. + 1. + 15. + 32. (verše 1 – 5)
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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,
lopatka, 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
- vystoupení vánočního programu dětí
v Romském centru (14.12. v 15:00)
- 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 ( světla,
dlažba )
- 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)

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
- Novoroční shromáždění na Univerzitě v Karviné 11. 1. 2009
-

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 pobyt mládeže na chatě
v Komorní Lhotce
- za zázrak uzdravení Evy Ochodkové
- za činnost kroužku (ZŠ Komenského)
- za provedené stavební práce, a zprovoznění plynového topení
- za ochotné a vytrvalé služebníky
EVANGELIZACE
- požehnání dětského kroužku na ZŠ - za pokoj v naší zemi
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