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Sborové noviny
Pravidelný měsíčník sboru Apoštolské církve v Karviné

ÚVODNÍK

OKUSTE, ŽE BŮH JE DOBRÝ
Vstup uje me
opět do nového
roku. Roku, který
má přinést mnoho
změn, týkajících se
celého světa, a to
především v oblasti
ekonomické. Mnohé analýzy předpovídají různé scénáře vývoje,
počínající od optimistických, až
po ty nejkatastrofičtější.
Naše vyhlídky pro tento rok
však jsou zaměřeny jiným směrem. Boží Slovo nás vybízí, abychom svou mysl upnuli na našeho
Pána a Spasitele Ježíše Krista.
„Odhodlaně se tedy připravte ve
své mysli, buďte střízliví a celou
svou naději upněte k milosti, která
k vám přichází ve zjevení Ježíše
Krista.“ 1 Petrův 1:13
Boží lid ve světě procházel a
prochází tím vším spolu s tímto
světem. Mnohé události se ho více
či méně dotýkají. Ale to podstatné
je to, že v tom všem může vidět
Boží vedení a pomoc. V nedávné
době mě oslovilo místo, kdy se
Jan a Ondřej, do té doby Janovi
učedníci rozhodli jít za Ježíšem,
poté, co Jan Křtitel vydal o Pánu
Ježíši svědectví, že On je ten Beránek Boží...
V tomto oddíle Písma se píše:
„Ti dva učedníci slyšeli, co řekl, a
šli za Ježíšem. Když se Ježíš obrátil a uviděl, že jdou za ním, otázal
se jich: "Co chcete?" Řekli mu:
"Rabi (což přeloženo znamená:
Mistře), kde bydlíš?" Odpověděl
jim: "Pojďte a uvidíte!" Šli tedy,
viděli, kde bydlí, a zůstali ten den
u něho. Bylo kolem čtyř hodin odpoledne. Jeden z těch dvou, kteří

slyšeli, co Jan řekl, a Ježíše následovali, byl Ondřej, bratr Šimona
Petra. Vyhledal nejprve svého bratra Šimona a řekl mu: "Nalezli
jsme Mesiáše (což je v překladu:
Kristus)." Jan 1:37- 41
Zaujalo mě zde několik věcí, o
které bych se chtěl s vámi podělit.

3. Mistrova odpověď je taky zajímavá. Neřekl jim, že nemá, kam
by hlavu složil, ale vyzývá je
k tomu, aby se sami přesvědčili.
„Okuste a uzříte, že Hospodin je
dobrý. Blaze muži, který se utíká k
němu.“ Žalm 34:9 Toto je výzva i
pro nás, abychom odhodili všechny naše předsudky a sami se pře1. Máme zde dva učedníky, kteří svědčili, že jít za Ním, vydat se
se rozhodli následovat Mesiáše. cele Pánu, opravdu stojí za to.
Nevíme, proč ho neoslovili, možná se styděli, či měli obavy, je- li 4. Ondřejova reakce je ohromujítím, co říkal Jan Křtitel. Tak jen šli cí! Již druhý den vyznává, že Ježíš
bez řečí za Ním. A co my? Zamys- je Mesiáš a přivádí k Němu Petra.
leme se nad tím, kolik máme často Tak v něm hořela touha po sdílení
řečí, nebo jak reptáme v tom na- se s dalšími, o tom, co se stalo
šem následování Pána Ježíše Kris- v jeho životě. A toto je další výzva
pro nás, abychom měli otevřená
ta.
srdce jak pro Pána, tak i pro lidi
2. Když byli Ježíšem osloveni "co kolem nás. Nezanedbávali možchcete", řekli: "kde bydlíš?" - to je nost sdílení se, jak v obecenství
velmi zvláštní otázka. Ale pokud Božího lidu, tak i při zvěstování
bychom se na ni dívali z pohledu radostné zprávy v našem okolí.
jejich doby, je to, jako by se zeptaZávěrem bych chtěl vybídnout
li na to, kdo je. Často podle místa
sebe
i vás k tomu, abychom jednabydliště, byli lidé posuzováni, (a
ani dnes se to moc nezměnilo). li v tomto novém roce stejně jako
Vzpomeňme na Natanaele, který, Jan a Ondřej v následování našeho
když slyšel o Ježíši a dozvěděl se, Pána a prožili tento rok s Ním v
že je z Nazaretu, měl okamžitě o Jeho Domě.
Něm svou představu. Takže bych
M AREK SLUS ARZ
to přirovnal k tomu, že touhou jejich srdcí bylo poznat Ho,
být s Ním. Takový postoj
našich srdcí někdy chybí.
Někteří, poté, co se s Ním
setkali, zůstanou jen u získávání informací o Pánu
Ježíši, místo toho, aby začali poznávat především
Jeho samotného, což znamená navázání blízkého
osobního vztahu.
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SVĚDECTVÍ

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ DĚTÍ
Jako každým rokem i letos se naše děti
pečlivě připravovaly na vánoční
vystoupení, tentokrát pojaté jako muzikál „Aby láska nebyla frází.“ Menší děti si už v říjnu nadšeně rozdělily jednotlivé role, a pak
týden po týdnu, každou neděli
trpělivě nacvičovaly, zpívaly i tančily. Zapojily se i větší děti, lépe
řečeno naši mládežníci, a tak
všichni společně vystoupili před
zraky svých rodičů, babiček, dědečků, tet i strýců, a svým vystoupením oslovili několik desítek pozvaných lidí. Věříme, že se Boží
láska mohla dotýkat mnohých srdcí, naši blízcí měli možnost dozvědět se skrze děti o pravém
smyslu života, slyšet o Pánu Ježíši
Kristu. Právě toto jsme měli na
paměti během celých příprav náročného programu, nejen něco
s dětmi nacvičit, protože jsou Vánoce, ale právě využít příležitosti
vánočních svátků a oslovit naše
blízké, kteří by třeba na běžné
shromáždění nepřišli. Za to jsme
se rovněž s dětmi modlili a dík

patří všem, kteří na program také
ve svých modlitbách pamatovali.
Díky našemu Pánu byly všechny
děti během vystoupení zdravé,
ačkoliv všude kolem řádily střevní
a jiné virózy.
Ráda bych poděkovala všem
ochotným sestrám i bratrům, kteří
se podíleli na přípravě vánočního
vystoupení, ať už to byla tvorba
celé ho scénáře, nacvičo vá ní
s dětmi, časově náročná výroba
kulis a kostýmů, pečení a balení
perníčků, ozvučení sálu, příprava
obědu pro účinkující a mnohé další. Poděkování patří samozřejmě

také našim dětem, které vše
zvládly na jedničku, a odměnou
jim byla nás ledujíc í nedě li
„vánoční besídka“ s originálním
vystoupením rodinky Rokoszových. Především pak děkujeme
našemu Pánu za jeho požehnání a
milost!
M ICHAELA L EDVOŇO VÁ
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SVĚDECTVÍ

NÁVŠTĚVA NA UKRAJINĚ
Je to již několik let, kdy jsme navázali b ližší v ztahy se
sborem v Ko lo myji a
seznámili se s prací
nově zalo žených sborů i v blízkém oko lí Kosiv, Korosty, Utropy, Černivci, atd. Tyto sbory navštěvoval
především misijn í pracovník Václav
Bednář, ale i Bohuslav Sikora, pastor AC
Ostrava s lid mi ze svého sboru, a také já.
Před nějakou dobou jsme se dověděli, že
pastor hlavního sboru v Kolo myji Michal
Vanderen má nějaké potíže se zády a trp í
bolestmi. Začali js me hovořit o naši touze navštívit našeho bratra a zjistit, jak se
vede jemu i celému Bo žímu dílu.
Dne 27.11. 2008 js me konečně vyrazili, abychom překonali 800 km, které
nás oddělovaly od našich bratří. Jeli js me

ve složení B. Sikora, L. Bednárek
(misijn í pracovník v Hlučíně) a já. Cestování autem v to mto zimn ím období bylo
bez problémů. Po příjezdu do Kolo my je
jsme zamířili do rodiny pastora M. Van derena. Našeho známého b ratra js me
našli i s jeho rodinou a čekalo nás velmi
milé přijetí. Bylo to shledání po delší
době, a tak jsme moh li začít společně
povídat a také vzpomínat. Do zvěděli

jsme se, že má potíže s dvěma p loténkami a mo mentálně se modlí, aby nemusel
na operaci. Naše modlitby se zaměřily
stejným směrem. Byli jsme velmi povzbuzeni zjištěním, že i na Ukrajině již
mají lékaři k dispozici kvalitní p řístroje a
provádí operace páteře. Během 4 dnů,
které js me vyčlenili na návštěvu, jsme
ještě stihli navštívit pastora sboru
v Kosivu, kde js me si také prohléd li je-

jich mod litebnu, bývalou závodní jídelnu. Díky Pánu, že si pozvednul církev i
v tomto městě, kde život není jednoduchý a žije zde mnoho lidí, kteří se zabývají oku ltními prakt ikami. Při cestování
jsme si všimli následků povodně, kterou
byla oblast Kolomyje zasažena na jaře
2008. V neděli jsme se účastnili bohoslužby v Kolo my ji a dostali js me zde
příležitost sloužit. Byli js me velmi povzbuzeni reakcí lidí na slovo, jejich skoro dokončenou modlitebnou, ale i počtem
návštěvníků, který se od naší poslední
návštěvy zvýšil.
Na závěr bych rád poděkoval všem,
kteří jste se za naši cestu modlili. Věřím,
že to bylo obohacující setkání pro všechny.
LUMÍR FO LVARČNÝ

MLÁDEŽNÍCI
V KOMORNÍ LHOTCE
Dne
28.10. táhla až do půlnoci. Proto jsme ráno zase- Mohli js me nacházet věci, o kterých jsme
jsme s mládeží jeli na
třídenní pobyt, kde
jinde, než do Ko morní
Lhotky (je to už naše
tradice). Ško lou znavení mládežníci se
těšili na alespoň nějaký ten odpočinek, ale v zhledem
k nabitému programu jej nebylo mnoho.
Náš den začínal snídaní a končil večerním slovem a diskusí, která se někdy pro-

dali k snídani s mírně opuchlý ma očima.
Samozřejmě js me měli i slovo, které
bylo rozděleno mezi nás, tentokrát na
téma: Charakter křesťana. Všecko, čeho je
třeba k zbožnému životu, darovala nám
jeho božská moc, když jsme poznali toho,
který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy. Tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti a unikli zhoubě,
do níž svět žene jeho zvrácená touha.
Proto také vynaložte všecku snahu na to,
abyste ke své víře připojili ctnost, k ctnosti poznání, k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonnost a
k bratrské náklonnosti lásku.¨Máte-li tyto
vlastnosti a rozhojňují-li se ve vás, nezůstanete v poznání našeho Pána Ježíše
Krista nečinní a bez ovoce. 2. Petrův 1:3
–8
Celé to téma mě hodně oslovilo.

si mysleli, že je děláme správně, ale jsou
špatné. Měli js me požehnaný čas, kdy
jsme se spolu mohli mod lit za to, aby
nám Bůh ukázal na naše špatné charakterové vlastnosti. Já osobně jsem moc ráda,
že jsem mohla na chatu jet, protože mi to
dalo mnoho věcí. A když jsme odjížděli,
nikdo z nás si nestěžoval, že si moc neodpočinul.
BARBORA S LUSARZOVÁ
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OZNÁMENÍ

SBÍRKA NA MODLITEBNU V ETIOPII
Drazí bratři a sestry,
pokoj a láska Všemohoucího Boha
ať se vám všem rozhojní. Poslali
jsme vám 15. dubna t.r. mail s požadavkem, zda byste nepodali pomocnou ruku k dokončení budovy
našeho sboru (Meserete Kristos
Church) v Zeway, Etiopie. Toto
píšu, jen abych připomněl, že ještě
čekáme na odpověď, ať je jakákoli. Byli bychom vděční za cokoli
malého nebo velikého. Drazí bratři
a sestry, abychom k vám byli otevření, současný rozpočet (je
v příloze) zní na 608,115 etiopských birrů a 55 centů. Toto navýšení vzniklo neočekávaným ex-

trémně vysokým růstem cen (300 400%) v těchto dnech v Etiopii.
Kalkulaci jsme provedli před týdnem, abychom ji mohli poskytnout
tomu, kdo by se nás ptal na naše
aktuální potřeby. Připojil jsem ji,
abyste se na ni mohli podívat a dát
(ukázat) ji komukoliv, aby to Pán
mohl položit na něčí srdce.
V našem sboru máme 250 dospělých a 150 dětí. Zasílám zvláště
pozdravy těm starším bratřím a
sestrám, kteří mě znají osobně.

Adami Tulu, projekt Výzkumu malých přežvýkavců
Poznámka překladatele: podle internetu byl 1 etiopský birr asi 1,70
Kč. Při dnešních pohybech kurzů
koruny i birru to však může být
mírně jiné.

Sbírka ve sboru na podporu
dokončení budovy v Etiopii
probíhá do neděle 18. 1. 2009

Nechť vám Všemohoucí Bůh bohatě žehná ve vašem denním životě a službě pro JEHO slávu.
Bůh buď s vámi než se sejdem
zas!
Tesfaye Alemu Tucho (PhD)
Genetika a rozmnožování zvířat
Zemědělské výzkumné centrum

NAROZENINY
Suknarovský Marek

16.1.1991

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

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

VŠEM
VŠEM OSLAVENCŮM
OSLAVENCŮM PŘEJEME
PŘEJEME MNOHO
MNOHO BOŽÍHO
BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ
POŽEHNÁNÍ
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AKCE A OZNÁMENÍ
KALENDÁŘ
KALENDÁŘ AKCÍ
AKCÍ NA
NA LEDEN
LEDEN 2009
2009
Čtvrtek
1.1.09
Neděle
4.1.09
Pondělí 5.1.09
Úter ý
6.1.09
Středa
7.1.09
Čtvrtek
8.1.09
Pátek
9.1.09
Sobota 10.1.09
Neděle
Úter ý
Čtvrtek
Pátek

11.1.09
13.1.09
15.1.09
16.1.09

Neděle
Úter ý
Čtvrtek
Pátek

18.1.09
20.1.09
22.1.09
23.1.09

Neděle
Úter ý
Čtvrtek
Pátek

25.1.09
27.1.09
29.1.09
30.1.09

17:00
9:00
17:00
17:00
15:30
17:00
17:00
14:00
9:00
9:30
17:00
17:00
16:00
16:30
17:00
9:00
17:00
17:00
16:00
17:00
9:00
17:00
17:00
16:00
17:00

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

Sborová modlitba
Nedělní shromáždění
Setkání starších sboru
AT - Církev evangelická a. v. Fryštát
AT - Rehabilit. ústav (Husitská církev)
AT - Apoštolská cír kev Carbokov
AT - Církev adventistů sedmého dne
AT - Domov důchodců (CB)
Semináře s Her tzogem v AC Třinec
Shromáždění na Univerzitě
Biblická hodina
Sborová modlitba
Mládež
Setkání pracovníku s dětmi
Skupinka v Karviné - 6
Nedělní shromáždění
Domácí skupinky - dle oznámení
Sborová modlitba
Mládež
Skupinka v Karviné - 6
Nedělní shromáždění
Biblická hodina
Sborová modlitba
Mládež
Skupinka v Karviné - 6
AT - Alianční týden

Konference pro ženy

VERŠE PRO SBOR A SLUŽBY NA ROK 2009

MÁ CESTA VEDE VZHŮRU

Sbor AC – Karviná – 1. Korintským 10,13-14 Nepotkala vás zkouška nad lidské síly.
Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli
vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli
obstát. A proto, moji milovaní, utíkejte před modlářstvím.

"Mé srdce jásotem oslavuje
Hospodina“ (1.Sam.2,1)

20. – 21. únor 2009, Kolín
Hostem letošní konference bude sestra Brygitte Lusinski,
USA, New Jersey. Brygitte se svým manželem vede rodinnou firmu a je bývalou úspěšnou hráčkou golfu. Dnes je
aktivně zapojena ve dvou misijních organizacích (Škola
Kristova, Rebirth M inistries, www.rebirthministry.com).
Dalším řečníkem bude biskup M artin M oldan.
bližší info ve sboru

POBYT NA CHATĚ
BĚHEM
JARNÍCH PRÁZDNIN
od čtvrtka 26. 2.
do soboty 28. 2. 2009

Budeme mít čas na obecenství s Bohem
a také budování
společenství mezi sebou.
bližší info ve sboru

Chválící skupina – Izajáš 54,10 I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, moje
milosrdenství od tebe neustoupí a smlouva mého pokoje se nepohne, praví Hospodin, tvůj slitovník."
Děti – Žalm 62,2-3 Jen v Bohu se ztiší duše má, od něho vzejde mi spása. Jen on
je má skála, má spása, můj nedobytný hrad, mnou nikdy nic neotřese.
Dorost – Žalm 62,8-9 Má spása a sláva je v Bohu, on je má mocná skála, v Bohu
mám útočiště. Lide, v každý čas v něho doufej, vylévej před ním své srdce! Bůh je
naše útočiště.
Royal rangers – Žalm 23,5-6 Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem
potíráš, kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou
všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.
Mládež – Žalm 112,4 Ve tmách vzchází přímým světlo; Bůh je milostivý, plný slitování, spravedlivý.
Domácí skupinky – Přísloví 8,18-19 Bohatství a čest jsou u mne, ustavičný dostatek
i spravedlnost. Mé ovoce je lepší než ryzí a čisté zlato, má úroda je nad výborné
stříbro.
Služba Loutek – 2.Korinským 10,3-5 Jsme ovšem jenom lidé, ale svůj zápas nevedeme po lidsku. Zbraně našeho boje nejsou světské, nýbrž mají od Boha sílu bořit
hradby. Jimi boříme lidské výmysly a všecko, co se v pýše pozvedá proti poznání
Boha. Uvádíme do poddanství každou mysl, aby byla poslušna Krista,
Evangelizace - Židům 10,35-36 Neztrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo
zaslíbeno.
Služba v Domově důchodců – 2. Korintským 1,3-5 Pochválen buď Bůh a Otec našeho
Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy! On nás potěšuje v
každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. Jako na nás v hojnosti přicházejí utrpení Kristova, tak na nás skrze Krista přichází v hojnosti i útěcha.
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MODLITBY A PŘÍMLUVY
SBOR
Modli tby za nemocné - děti
- BOJČUKOVÁ Eva - cukrovka
- FOLVA RČNÁ Iveta - skolióza
- FOLVA RČNÁ Sára - ekzém na rukou
- LEDVOŇOVÁ Johanka - astma
- LEDVOŇ Natanek - astma, alergická rýma a ekzém
- SLUSARZOVÁ Barbora - skolióza
Modli tby za nemocné - dos pělí
- BÍLKOVÁ Maria - zlomená žebra,
lopatka, uzdravení po úraze
- BA LÁŽ Mirek - páteř
- BOJČUKOVÁ Iveta - uzdravení
- BOREJ Jaroslav - páteř, tělesné posilnění
- DOHNALOVÁ Růžena - vysoký tlak,
žaludek (Bohumín)
- DULA VOVÁ Libuše - uzdravení
- FLAJŠINGROVÁ Marie - celkové
posílení na těle, za sílu pro všechny,
kteří o Marušku pečují
- GEM BICKÁ Anna - páteř, astma
- GEM ROTOVÁ Květoslava - tělesné
posilnění, zdraví
- HARAKA L Petřík - celkové tělesné
uzdravení
- CHM ELKOVÁ Rů žena - celkové
posilnění (artróza, cévy, cholesterol)
- CHOBOTOVÁ Renáta - úplné psychické uzdravení (Bohumín)
- MLADĚNKOVÁ Slávka - průdušky
- NA VRÁTILOVÁ Anna - celkové
posílení na těle
- OCHODKOVÁ Eva - vysoký tlak,
celkové posilnění
- ŘEŽÁ BEK Jan - tělesné posilnění
- SLUSARZOVÁ Renáta - časté bolesti hlavy
- STŘA PCOVÁ Bohu mila - posilnění
od Pána
- SZVETKOVÁ Marie - průdušky,
nemocný manžel

- ŠŤEPANIKOVÁ Zlat ka - oči, astma,
vysoký tlak
- TRZYNIECKÁ Žofie - posilnění
- TUREČKOVÁ Len ka - roztroušená
skleróza
- WALDHAUSEROVÁ Eva - celkové
posilnění
Potřeby sboru
- alianční týden modliteb
- rehabilitace syna Petra od E. Waldhauserové
- 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 Bohu míně
- JAROŠKOVÁ Monika - řešení bytové otázky, zaměstnání, posilnění
- BOJDA Jindra - duchovní obnovení

-

-

Sborový dům
- moudrost v rekonstrukci
- dokončovací práce (světla, dlažba, dveře, nátěry)
- financování, splátky půjček
Naši milí mi mo Karvi nou
- FOJTÍKOVI - Boží vedení pro celou
rodinu (Frankfurt)
- OSLADILOVÁ M iluše - uzdravení
střevní flory po ozařování (Šumperk)
- HOLÍKOVÁ Dana - moudrost v rozhodování co dál v životě (Jihlava)
- HVOLKOVI - slouží v Orlové
- JURASOVÁ Mart ina - duchovní obnovení (Praha)
- PEČENKA Honza - vede Royal Ran- gers v Jihlavě
- SPRINGEROVI - (Havířov)
- ZVÍŘECÍ Pavel a Táňa - (Jeseníky)
-

EVANGELIZACE
požehnání dětského kroužku na ZŠ
Ko menského

-

služba v Do mově důchodců
evangelizační skupinka Karv iná 6
zapojení sboru do světové misie
CÍRKEV
biskup MOLDAN Martin - moudrost
k vedení církve
emeritní biskup Rudolf BUBIK s
man želkou - 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 CHA LLENGE - finance
Novoroční shromáždění na Univerzitě v Karviné 11.1.2009
MĚS TO
milost k pokání pro lidi v Karviné
požehnání pro vedení města
NÁROD
prezident, vláda, poslanci, senátoři
vztahy stát - církev
MIS IE
projekty Nehemie
služba V. BEDNÁ ŘE na Ukrajině
DĚNÍ VE S VĚTĚ
Izrael - situace v Gaze
Irák, Irán, Afghánistán
milost ke spasení pro muslimy
DĚKUJ EME PÁNU
za požehnané vánoční vystoupení
děti v Ro mském centru
za osobní svědectví ze silvestrovského shromáždění
za činnost kroužku (ZŠ Ko menského)
za provedené stavební práce, a zprovoznění plynového topení
za ochotné a vytrvalé služebníky
za poko j v naší zemi
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