
JE PRO NÁS JEŽÍŠ OPRAVDU VŠÍM? 
Život, to je pro 
mne Kristus, … 

 Fil. 1:21 
 

Milí bratři a milé 
sestry, v nadpisu 
kladu otázku, která 
v nás může vzbuzo-

vat rozporuplné pocity. Někdo si 
řekne: „Samozřejmě, že je pro mě 
Pán Ježíš vším.“ Někdo jiný může 
s odpovědí váhat a další si řekne: 
„No, jak se to vezme. V dnešní do-
bě přece musím …“ Tuhle úvodní 
otázku kladu úmyslně, abychom na 
ni hledali odpověď. Nevím jak ji-
nému, ale mně připadá, že biblický 
křesťan by měl odpovědět: „Ano, 
Pán Ježíš je pro mě vším“. Jiná od-
pověď u znovuzrozeného člověka 
ukazuje, že ještě nedošlo k plnému 
odevzdání života Pánu Ježíši. Po-
kusím se trochu sdílet své úvahy 
nad tímto tématem. 

1) Vděčnost za vysvobození 
z otroctví hříchu 

Hřích, to není jen něco, co 
děláme. Hřích, to je stav bytí. Bo-
žím věčným cílem v Ježíši Kristu 
je učinit z nás nové stvoření, nad 
kterým již nepřítel nemá vládu. Pán 
Ježíš Kristus nás dokáže vysvobo-
dit z tohoto hříšného stavu. Ten, 
kdo zakusil tuto milost, se drží 
v b l ízkost i  Boží  a  chod í 
v  p o s l u š n o s t i  P í smu .  2 
Kor.5:17  Kdo je v Kristu, je nové 
stvoření. Co je staré, pominulo, 
hle, je tu nové! 

2) Náš život ukazuje, zda je           
pro nás Spasitel vším 

Člověk svým životem mnoho 
řekne. Život nabízí mnoho příleži-
tostí, kdy se projeví naše životní 
hodnoty. Na mnohé situace musí-
me reagovat, a tím se odkrývá, co 

je v nás. O čem se často bavíme 
s lidmi, jak reagujeme v těžkých 
chvílích, co naše ústa vypravují 
nebo zda dokážeme být spokojení 
s tím, co máme. Bedlivý pozorova-
tel nás může číst jako knihu. Náš 
život a chování mu mnoho řekne. 
Mat.6:33-34  Hledejte především 
jeho království a spravedlnost, a 
všechno ostatní vám bude přidáno. 
Nedělejte si tedy starosti o zítřek; 
zítřek bude mít své starosti. Každý 
den má dost na svém trápení. 

3) Čas nás prověřuje  
Myslím si, že z Božího pohle-

du je čas úplně úžasný nástroj. Jak 
čas plyne, tak se postupně odkrývá, 
co je v srdci člověka. Čas prověřu-
je, zda hodnoty, které vyznáváme, i 
žijeme. Písmo nám ukazuje, že má-
me následovat spravedlivé, kteří 
svů j běh doběh li v ítě zně. 
Žid.13:7  Mějte v paměti ty, kteří 
vás vedli a kázali vám slovo Boží. 
Myslete na to, jak dovršili svůj ži-
vot, a následujte je ve víře!  Ten, 
kdo na sklonku života i po letech 
chození s Pánem vyznává, že stále 
miluje Pána Ježíše, je hoden násle-
dování. Čas a běh života takovou 
osobu prověří. Povzbuzování 
k vytrvalosti je jinými slovy řeč o 
tom, že čas nám nesmí ublížit. Žid. 
10:35-36 Neztrácejte proto odvahu, 
neboť bude bohatě odměněna. Po-
třebujete však vytrvalost, abyste 
splnili Boží vůli a dosáhli toho, co 
bylo zaslíbeno.  

4) Poznat svého Spasitele 
Když Petr poznal, že Pán Je-

žíš je Spasitel, který přišel z nebe, 
dochází k zajímavému závěru. Vy-
znává, že není nikdo, ke komu by 
mohl jít a získat věčný život. Žád-
né jiné učení, žádná filozofie, ani 

žáden jiný Pán. Jan 6:68-69  Šimon 
Petr mu odpověděl: "Pane, ke ko-
mu bychom šli? Ty máš slova věč-
ného života.  A my jsme uvěřili a 
poznali, že ty jsi ten Svatý Boží." 

5) V Ježíši Kristu je odpověď 
na všechno. 

On je tím, kým řekl, že je, a 
když ho poznáme, naše víra může 
spočinout v tom, kým je. Žalmy 
9:11  I budou v tebe doufati, kteříž 
znají jméno tvé; nebo neopouštíš 
hledajících tě, Hospodine. (KR) 
Pán Ježíš je stejný včera, dnes i na 
věky Žid. 13,8. Zde na zemi pomá-
hal lidem a chce to dělat i dnes. 
Sk.10,38 Ježíš procházel zemí, 
všem pomáhal a uzdravoval všech-
ny, kteří byli v moci ďáblově, neboť 
Bůh byl s ním.“ Vzhlížejme ve víře 
k Pánu a prosme o své životní po-
třeby. Nebeský Otec se zajímá o 
náš život a je připraven nám pomo-
ci. 2.Kor.9:8  Bůh má moc zahr-
nout vás všemi dary své milosti, 
abyste vždycky měli dostatek všeho, 
co potřebujete, a ještě vám přebý-
valo pro každé dobré dílo 

Je pro nás Kristus opravdu 
vším a bude pro nás vším i 
v budoucnu? Je stále základem na-
šeho manželství? Pracujeme tak, 
jako bychom vše činili pro Pána? 
Je našim utěšitelem v bouřích? 
Vzhlížíme k němu jako k našemu 
lékaři? Krista musíme osobně znát, 
jinak v budoucnu naše víra těžko 
obstojí. Není-li Pán Ježíš pro nás 
vším, nepochopili jsme biblické 
poselství. 

Přeji vám mnoho Božího po-
žehnání a milost k vydanému živo-
tu s Bohem. 

 
LUMÍR FOLVARČNÝ 

ÚVODNÍK 

 Sborové noviny 
 

Pravidelný měsíčník sboru Apoštolské církve v Karviné 
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SEMINÁŘ SE STEPHENEM HERTZOGEM 
Před pár týdny, 
v sobotu, jsem se 
zúčastnil semináře 
v Třinci. Hostem byl 
Stephen Hertzog 
z Kanady. Témata 
byla: Moc Božího 
slova, Boží slovo 

rostlo a rozmáhalo se, Bůh je ten, který 
ve vás působí chtění i činění. 

Celý seminář byl pro mne sku-
tečně požehnáním, Bůh mohl ke mně 
celou dobu mluvit skrze své slovo a 
jednat s mým životem. Nejvíce mě 
však oslovil seminář, ve kterém bratr 
Stephen mluvil o tom, jak Bůh jedná 
v našich životech, navzdory různým 
překážkám, které se v naší službě obje-
vují. On je ten, který má vše pod kont-
rolou. I když někdy třeba chybujeme. 

Na příkladu Jana Křtitele nám 
bylo ukázáno, jaký bychom měli mít 
postoj našeho srdce. Ať se to týká ja-
kékoliv oblasti našeho života a služby. 

Oblast správcovství. Jan věděl, 

že to, co má, je od Boha, není to jeho 
vlastnictví, ale jen něco, co spravuje. 
Proto pro něj nebylo těžké ustoupit ve 
správný čas do pozadí. 

Znal svůj cíl. Věděl proč tady 
je a vše tomu podřídil. Byl tím, kdo 
připravuje cestu. A tak navzdory popu-
laritě, kterou měl a která velmi rychle 
rostla, začal převádět pozornost na 
Ježíše. A když ho učedníci opouštěli a 
začali následovat Ježíše, neměl jim to 
za zlé. 

Věděl také kým je. Věděl, že 
není mesiášem, i když ho následovaly 
zástupy, dokonce zákoníci a farizeové 
přicházeli a dávali se křtít. Jan měl 
obrovskou duchovní autoritu a dokon-
ce i král měl z něj strach. Přesto věděl, 
že je pouze tím, který připravuje cestu. 

Dokážeme i my rozlišit svoji 
identitu od svého úkolu? To, co dělá-
me, od toho, kým jsme? Naše hodnota 
se neodvíjí od našeho výkonu, ale od 
toho, kým jsme v Kristu. 

Znal své omezení. Věděl taky, 

že jeho schopnosti jsou omezené. My 
však na to někdy zapomínáme, a jed-
náme, jako bychom byli supermani. 
Nejíme zdravě, málo spíme, necvičí-
me. Toto se pak projeví nejen na na-
šem těle, ale i na naší duši i duchu. 
V Božím Slově je psáno, že jsme chrá-
mem Ducha a o chrám se máme starat. 

Věděl, že poušť je normální. 
Strávil roky svého života na poušti. 
Aby tam přežil, musel se naučit cele 
záviset na Bohu. Tak i my máme ve 
svých životech období pouště. Není to 
jednoduché, procházet tímto obdobím, 
ale musíme vědět, že je to důležité a 
normální pro náš zdravý duchovní vý-
voj. 

Jak vyučování, tak zkušenosti 
bratra Stephena v překonávání různých 
překážek a protivenstvích byly velmi 
povzbuzující. Čas strávený na semináři 
v Třinci byl velmi požehnaný. 

 
MAREK SLUSARZ 

 MLÁDEŽNICKÁ PIZZA PÁRTY 

SVĚDECTVÍ 

Dne 20.12. minulé-
ho roku se pod vede-
ním mládežníků a 
našich vedoucích 
konala Pizza párty 
připravená pro naše 
nevěřící přátele, kte-

ré jsme pozvali. Účast nakonec sice 
nebyla veliká, ale jsme vděčni Bohu 
za každého, jenž přišel. Oficiálně akce 
začala v 16:00, ale mnoho z nás se 
sešlo již hodinu předtím, abychom vše 
stihli včas připravit. Kromě pizzy bylo 
i jiné bohaté občerstvení. Poté, co se 

začalo již naplno, se otevřela diskuze 
na téma "Nejčastější otázky nevěří-
cích". Mimo "základní" otázky, jako 
například "Proč věřit církvi, když udě-
lala  v minulosti tolik špatností", za-
zněly i otázky hostů - "Jsme ve vesmí-
ru sami?", nebo "Umí si křesťané uží-
vat života, když jsou, jak se někdy 
zdá, ´nudní´?". V určeném čase (jenž 
si nepamatuji) dorazila objednaná piz-
za. Při ní jsme si udělali menší 
"pauzu" a nadlábli se. Po ní pro nás 
měly holky připravenou hru "Cvaj 
Grups". Ta byla složena z několika 
menších her. Dalo by se říct, že to 
byla taková mini olympiáda pro dva 
družstva, při níž jsem se třeba stal 
mumií z toaletního papíru. Na to, jak 
se zdály některé disciplíny jednodu-
ché, byly o to právě těžší. Když se 
pouklízely následky po hře, připravili 
jsme se na promítání dvou krátkých 
filmů (sestříhané scény z Matrixu a 
Umučení Krista, nebo o Bezdomovci, 

jenž na to nevypadal, ale dokázal za-
chránit život - nečekaný v nečekané 
situaci), které byly právě podkladem 
pro vysvětlení evangelia. Čas ale utí-
kal a závěr se zdál uspěchaný. Přesto 
byla celá akce podle mně povedená. 
Otázky, které se objevily, byly zodpo-
vězeny, a na některé lidstvo zatím od-
pověď nejspíš ani nezná, ale... Ale tak 
jak je i psáno v Lukáši 11,10 - Neboť 
každý, kdo prosí, dostává, a kdo hle-
dá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude 
otevřeno. 
 

JAROSLAV VANĚK 
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SVĚDECTVÍ 

SLOVA VERSUS SRDCE 
"Jsi ve slovech 
dál než v srdci." 
 
 Toto mi 
nedávno řekl Bůh 
skrze jednoho 
člověka a ta slo-
va mě natolik 

zasáhla, že jsem na to musela 
myslet celý den. Když vám něco 
takového řekne člověk, můžete z 
toho snadno mít výčitky, že zase 
děláte něco špatně, i když to mys-
líte dobře. Ale když vám to řekne 
Bůh a víte, že je to od Něj, pak to 
přináší pokoj. Stejně to bylo i s 
touto větou. Nemá znít jako výčit-
ka, ale spíše jako konstatování, 
které přináší naději. Co teda pro 
mě tato jedna věta znamená a co 
se v mém životě posunulo kupře-
du? 
 
 Asi dva dny poté, kdy jsem 
slyšela poprvé onu větu, mi Bůh 
skrze jiného člověka vysvětlil, co 
tím myslel. Zdůrazňuji, že osoba, 
skrze kterou Bůh mluvil, netušila 
nic o tom, co se mi honilo hlavou, 
ani se nezná s člověkem, který mi 
řekl tu větu, takže pro mě je samo-
zřejmostí, že to byl Bůh a ne 
prostě souhra náhod. S tou druhou 
osobou jsme si povídaly a ona za-
čala mluvit o Šimonu Petrovi, je-
ho selhání, jeho slovech a taky o 
naději, kterou Bůh dává, když člo-
věka na něco upozorní. A najed-
nou to bylo jako když skládáte 
puzzle a zapadne vám poslední 
dílek, se kterým je obraz úplný. 
Tak i mně najednou "docvaklo", 
co to všechno znamená. 
 
 Našla jsem si v Bibli, jak vy-
padal rozhovor Ježíše a Petra než 
se dozvěděl, že Boha 3x zapře. 
Ježíš řekl všem učedníkům, že od 

něj odpadnou, ale Petr se jako 
první ozval: „Kdyby všichni od 
tebe odpadli, já nikdy ne!“ Ježíš 
mu odpověděl: „Amen, pravím ti, 
že ještě této noci, dřív než kohout 
zakokrhá, t ři krát  mě za-
přeš.“ (Matouš 26,33-34) V evan-
geliu podle Jana se dočteme, že se 
Petr Ježíše ptal, kam jde a Ježíš 
mu řekl, že tam s ním Petr teď jít 
nemůže. Neřekl, že nikdy nepů-
jde, ale teď nemůže... až později. 
A Petr trochu nechápavě se ptá, 
proč nemůže, když by za Něj po-
ložil i svůj život. (srovnej Jan 
13,37) Možná můžete říct, že se 
Petr jen snažil upoutat pozornost 
nebo vypadat lépe, duchovněji než 
ostatní, ale já si myslím, že byl ve 
slovech dál než v srdci. Miloval 
Ježíše, to můžeme jasně číst v 
Bibli, ale ani on nebyl dokonalý. 
Věřím, že jeho srdce pro Boha 
hořelo, ale k tomu, co řekl, musel 
v srdci ještě dospět. Ještě dodal, 
že i kdyby měl umřít s Ježíšem, 
tak ho nezapře. (srovnej Mt 26,35) 
Víme, jak to dopadlo - zapřel, do-
konce třikrát. Byl prostě ve slo-
vech dál než v srdci. Tady ale pří-
běh nekončí… 
 
 Petr to nevzdal, neřekl si, že 
teď už nemá cenu Ježíše přesvěd-
čovat, že ho fakt má 
rád a že pro něj i umře. 
Litoval toho, co udělal 
a šel dál. Ježíš ho ne-
odvrhnul a Petr šel za 
Ježíšem i dále. O něko-
lik kapitol dále čteme 
další rozhovor mezi 
Ježíšem a Petrem. Ten-
tokrát se Ježíš 3x ptá 
Petra, jestli ho miluje. 
Zvláštní otázka, když 
ho předtím 3x zapřel. 
Já na Petrově místě 

bych měla možná obavu: Co když 
řeknu, že Ho mám ráda a zase se 
dozvím, že ho zapřu... nebo ještě 
něco horšího. Ale už byla jiná si-
tuace. Petr 3x odpovídá stejně - 
miluje Ježíše a Ježíš to ví. Najed-
nou jeho slova a srdce už jsou v 
souladu. Srdce už není pozadu, 
protože duchovně dorostl a jeho 
slova odrážejí stav srdce. Co jsem 
si tedy odnesla z toho příběhu? 
 
 Občas je pro člověka těžké při-
znat si, že říká něco, co není tak 
docela pravda. Možná to vypadá 
jako lež nebo přetvářka, ale když 
mi toto řekl Bůh, tak to nebyly 
výčitky ani nic podobného. Hned 
vzápětí přišlo vysvětlení na Petro-
vě příběhu. Možná jsem občas ve 
slovech dál než v srdci, ale to zna-
mená, že v srdci je semínko něče-
ho, co teprve časem vyroste a pak 
budou má slova i srdce v souladu. 
Boží Slovo vždycky přináší nadě-
ji, a tak i já mám naději, že nebu-
de dlouho trvat a mé srdce doběh-
ne moje slova a půjdou dále spolu. 
:-) 
 

VERONIKA ZEMANOVÁ 
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NAROZENINY 

 děti 
 

 Slusarzová Klárka 
    Rokoszová Evička 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dospělí 
 

Kozielová Ester 
Dohnalová Rosalie 
Delongová Irena 
Kovařík Petr 
Konečná Anna 
Chmelková Růžena 
Weberová Vendula 
Turečková Lenka 
 

24.2.1998 
26.2.1999 

3.2.1990 
4.2.1940 
5.2.1951 
9.2.1973 

16.2.1954 
20.2.1936 
20.2.1984 
22.2.1967 

VŠEM OSLAVENCŮM PŘEJEME MNOHO BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ 

 V několika minulých číslech 
Nehemia Info jsme psali o tom, že 
od března 2009 bude do projektu 
“Děti Etiopie - město Koffele” při-
dáno 50 nových dětí. 
 Počet podporovaných dětí 
tak dosáhne čísla 200. 
 I přesto, že děti měly být do 
programu přidány až v březnu 
2009, kanceláři N.f.Nehemia se 
podařilo už před koncem letošního 
roku získat fotografie a informace 
o těchto nových dětech. 
 Momentálně máme sponzory 
pro 165 dětí a 35 dětí je nadále 
bez vlastního sponzora. Pokud 
máte touhu pomoci etiopským dě-
tem získat vzdělání, zapojte se do 
projektu Nadačního fondu Nehe-

mia “Děti Etiopie - město Koffe-
le”. 
 Měsíční platba na jedno dítě je 
500,-. Jako sponzor budete dostá-
vat dvakrát ročně aktuální fotogra-
fii a informaci o svém dítěti. 
 Každé dítě v programu dostává 
zdarma vzdělání, školní pomůcky 
a uniformu, obuv, základní lékař-
skou péči. U nejchudších dětí je 
součástí programu i strava. 
 

 Rádi bychom vás také  infor-
movali i o tom, že v roce 2009 se 
znovu chystáme Koffele navštívit, 
abychom přímo na místě zjistili, 
jak projekt funguje. 
 O celé cestě vás budeme infor-
movat v Nehemia Info. 
 

Pokud vás projekt 
“Děti Etiopie - město 
Koffele” zaujal, kon-
taktujte prosím, naši 
kancelář. 
 
 
 
 

Tel. 585 416 382, e-mail: 
danuse.bednarova@nehemia.cz. 

 
Leoš Cásek 

 
Projekt Děti Etiopie - město Koffe-
le můžete podpořit pravidelnou 
podporou konkrétního dítěte nebo 
také darováním finančních pro-
středků na účet N.f.Nehemia  
100 113 352/0300, variabilní sym-
bol 1202. 
 

OZNÁMENÍ 

DĚTI ETIOPIE 
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SBOROVÝ VÍKEND 
 

VELKÁ LHOTA 
 

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 

DUCHOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ  
SBORŮ AC, 2009 

 

Kouty nad Desnou, Hotel Dlouhé Stráně 
4.7 - 11.7.2009 

 

Ústřední téma soustředění: 
 

„Běda! Zachraň se, Sijóne, ty poklidně 
si bydlící u  dcery!“ (Za 2,11) 
„Vyjděte z něho lide můj, abyste se neúčastnili 

jeho hříchů a abyste nedo-
stali z jeho ran!“ (Zj 18,4) 
 
 
 

Bližší informace ve sboru. 

AKCE A OZNÁMENÍ 

 
 

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

 

1.2.09 
 

2.2.09 
3.2.09 
5.2.09 
6.2.09 
8.2.09 

10.2.09 
12.2.09 
13.2.09 
15.2.09 
17.2.09 
19.2.09 
20.2.09 
22.2.09 
24.2.09 
26.2.09 

26.-28.2.09 

 

9:00 hod. 
18:00 hod. 
17:00 hod. 
17:00 hod. 
17:00 hod. 
16:00 hod. 
14:00 hod. 
17:00 hod. 
17:00 hod. 
16:00 hod. 
9:00 hod. 

17:00 hod. 
17:00 hod. 
16:00 hod. 
9:00 hod. 

17:00 hod. 
17:00 hod. 

 

Nedělní shromáždění 
AC KC Český Těšín - Sardačuk 
Setkání starších sboru 
Domácí skupinky - dle oznámení 
Sborová modlitba 
Mládež 
Nedělní shromáždění 
Biblická hodina  
Sborová modlitba 
Mládež 
Nedělní shromáždění 
Domácí skupinky - dle oznámení 
Sborová modlitba 
Mládež 
Nedělní shromáždění 
Biblická hodina 
Sborová modlitba 
Sborový víkend - Velká Lhota 

KALENDÁŘ AKCÍ NA ÚNOR 2009 

 

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 souběž-
ně. 
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 soutě-
žící, 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)  
16-20 let Kategorie E: Ev. Jana, Ester, Žalmy 23. + 1. + 15. + 32. (Verše 1 – 5) 
     + 8.+ 19. (verše 8 – 15)+ 37. (verš 23 – 28) 

Konference pro ženy 
 

MÁ CESTA VEDE VZHŮRU 
 

"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 rodin-
nou firmu a je bývalou úspěšnou hráčkou golfu. Dnes je 
aktivně zapojena ve dvou misijních organizacích (Škola 
Kristova, Rebirth Ministries, www.rebirthministry.com). 
Dalším řečníkem bude biskup Martin Moldan. 

 bližší info ve sboru 
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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 
- BÍLKOVÁ Maria - zlomená žebra, 

lopatka, uzdravení po úraze 
- BALÁŽ Mirek - páteř  

- BOJČUKOVÁ Iveta - uzdravení 

- 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 Petřík - celkové tělesné 
uzdravení 

- CHMELKOVÁ Růžena - celkové 
posilnění (artróza, cévy, cholesterol) 

- CHOBOTOVÁ Renáta - úplné psy-
chické uzdravení, nová léčba 

- MLADĚNKOVÁ Slávka - průdušky 

- NAVRÁTILOVÁ Anna - celkové 
posílení na těle 

- OCHODKOVÁ Eva - vysoký tlak, 
celkové posilnění 

- ŘEŽÁBEK Jan - tělesné posilnění 

- SLUSARZOVÁ Renáta - časté bo-
lesti 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 
- rehabilitace syna Petra od E. Wald-

hauserové 
- za požehnání sborového pobytu bě-

hem jarních prázdnin na Velké Lhotě 
- děti v našem sboru - ochrana ve ško-

le, duchovní požehnání 
- čerstvé vanutí Ducha svatého 

- Boží milost pro časy ekonomické 
krize a propouštění (Pane, zachovej 
nás od těžkých dopadů krize) 

- prosby o povolání dalších služebníků  

- moudrost pro vedoucí sboru 

- návrat zatoulaných oveček 

- skupinka v Bohumíně 

- JAROŠKOVÁ Monika - řešení byto-
vé otázky, zaměstnání, posilnění 

- BOJDA Jindra - duchovní obnovení 

Sborový dům 
- dokončení modlitebny v nejbližším 

termínu, do konce dubna musíme 
opustit podnájem v motelu Carbokov 

- dokončovací práce (světla, dlažba, 
vchodové i vnitřní dveře, nátěry) 

- financování, splátky půjček 

Naši milí mimo Karvinou 
- FOJTÍKOVI - Boží vedení pro celou 

rodinu, moudrost pro Dagmar v mno-
hých živo tních  rozhodnu tích 
(Frankfurt) 

- OSLADILOVÁ Miluše - uzdravení 
střevní flory po ozařování (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 dětského kroužku na ZŠ 

Komenského 
- služba v Domově důchodců 

- 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 Oldři-

chovice - zotavení po lednové opera-
ci, celkové posilnění 

- CICHÝ Stanislav, senior oblasti -
moudrost pro vedení oblasti 

- projekt zakládání nových sborů v 
naší oblasti 

- VOŠMT - vedení školy, dostatek fi-
nancí na chod školy, noví studenti 

- TEEN CHALLENGE - pracovníci, 
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 

- Irák, Irán, Afghánistán 

- milost ke spasení pro muslimy 
 

DĚKUJEME PÁNU 
 

- za shromáždění na Univerzitě  
 11. ledna 2009 v Karviné 
- za finanční dary na stavbu v měsíci 

lednu 
- za činnost kroužku (ZŠ Komenského) 

- za provedené stavební práce 

- za ochotné a vytrvalé služebníky 

- za pokoj v naší zemi 

MODLITBY A PŘÍMLUVY 

 

pravidelný měsíčník sboru Apoštolské církve v Karviné, číslo 2, ročník 16 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. 2. 2009 

SBOROVÉ NOVINY 


