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V OČEKÁVÁNÍ NA NOVOU MODLITEBNU 
    Díky Boží milos-
ti se blíží termín 
dokončení stavby 
sborového domu, 
který jsme od po-
čátku  pojmenovali 
jako MODLITEB-

NA. Název příznačný pro místo, 
kde se setkávají křesťané, ale je to 
také název zavazující, vždyť naším 
cílem nebylo postavit zděnou bu-
dovu, do které bychom se zavřeli a 
žili svůj sobecký náboženský život. 
Podívejme se, co o Božím domě 
najdeme v Písmu. Dům Boží ob-
vykle znamená chrám Hospodinův 
a jinde také místo, kde věřící proži-
li přítomnost Boží. 
 V 1Pa 6:10 se píše o tom, jak 
Šalamoun stavěl dům Hospodinův 
a dostalo se mu slovo Hospodino-
vo: „Pokud jde o tento dům, který 
buduješ: Budeš-li se řídit mými na-
řízeními, budeš-li uplatňovat má 
práva, dodržovat všechna má při-
kázání a podle nich žít, splním na 
tobě své slovo, které jsem dal tvé-
mu otci Davidovi, budu bydlet 
uprostřed Izraelců a Izraele, svůj 
lid neopustím.“  
 Dům Boží - svatyně - měl určitá 
pravidla, která ve svých detailech 
měla určitý význam, podstatu, ale 
také byla symbolikou věcí budou-
cích. Bylo to místo, kde se Bůh 
setkával s lidmi. Jelikož Bůh je stá-
le stejný včera, dnes i zítra, věřím, 
že i uspořádání a provedení úkolů 
souvisejících se službou v chrámu 
má přímý dopad i na nás v dnešní 
době. Podívejme se na to, za ja-
kých podmínek Bůh promlouval ke 
svému lidu. Prostředníkem mezi 
Bohem a lidmi byl velekněz - slu-
žebník, který byl povolán tuto služ-

bu vykonávat. Jeho hlavním úko-
lem bylo obětování na oltáři před-
pisem daných obětí a také jednou 
do roka obětoval smírčí oběť za 
celý národ. Pro jeho službu byly 
charakteristické tyto věci: velekněz 
byl posvěcený (oddělený) pro tento 
úkol, musel být obmytý vodou, po-
kropen krví obětovaného zvířete a 
teprve potom mohl vcházet do sva-
tyně svatých před Hospodina. 
Evangelia nám sdělují, jaký měl 
postoj k Božímu domu Pán Ježíš 
Kristus. Už od svých dětských let 
toužil přebývat v domě svého Otce. 
Pro Pána byl chrám místo modliteb 
a setkávání s Bohem Otcem. Připo-
meňme si výrok, který pronesl, 
když vstoupil do chrámu a zpřevra-
cel stoly směnárníků: 
V chrámu našel prodavače dobyt-
ka, ovcí a holubů i penězoměnce, 
jak sedí za stoly. Udělal si z prova-
zů bič a všechny z chrámu vyhnal, i 
s ovcemi a dobytkem, směnárníkům 
rozházel mince, stoly zpřevracel a 
prodavačům holubů poručil: "Pryč 
s tím odtud! Nedělejte z domu mé-
ho Otce tržiště!" Jeho učedníci si 
vzpomněli, že je psáno: `Horlivost 
pro tvůj dům mne stráví.“Jan 2,13-
17 
 Pán Ježíš se neustále modlil, je 
pro nás vzorem a my ho máme ná-
sledovat. Apoštol Pavel nás vyzý-
vá, abychom v modlitbě směle při-
stupovali k trůnu milosti. Ano, ale i 
zde platí určitá pravidla: musíme 
být očištění, posvěcení a ztotožněni 
s Pánem Ježíšem v Jeho smrti a 
zmrtvýchvstání. Bůh se na nás dívá 
skrze Svého milovaného Syna. A 
protože je svatý, nic nesvatého 
před Bohem neobstojí. Jenom 
v Ježíši docházíme plné svatosti - 

proto je řečeno „vezmi svůj kříž a 
následuj mě“. Je to kříž smrti na-
šich vlastních skutků, pocitů, tužeb 
a veškeré tělesnosti svého „já“, 
vlastního náboženství a pout se 
světem. Je to místo rozhodnutí: 
buď jdu za Kristem na kříž, nebo 
zůstanu pod křížem. Je to cesta na 
život a na smrt. Jiná, tzv. zlatá 
střední cesta neexistuje. Dům Boží, 
chrám, svatyně svatých to vše se 
naplňuje v Ježíši Kristu. On je pro-
středníkem mezi Bohem a lidmi. 
On je veleknězem, který může 
vstupovat před Boží trůn. On sedí 
po pravici Boha nejvyššího a při-
mlouvá se za nás. V Kristu jsme 
nové stvoření, a jedině proto může-
me zvolat: nežiju už já, ale žije ve 
mně On. Boží dům je místo uctívá-
ní Boha, místo rozjímání a modli-
teb. Pro jiné věci, než jsou věci Bo-
žího království, zde místa není. 
 Drahý bratře, sestro, věřím, že 
se už taky nedočkavě těšíš na vzác-
ný den, kdy se otevřou dveře naší 
modlitebny, kde se budeme společ-
ně scházet na modlitbách, očekávat 
na Boží posilnění a vedení proto, 
abychom mohli zasáhnout evange-
liem naše město a okolní vesnice. 
To je náš společný úkol: očekávat 
na Boha, čerpat z Jeho přítomnosti, 
přebývat v Jeho blízkosti a nechat 
se naplňovat Duchem svatým pro-
to, abychom posilnění vírou, naději 
a láskou mohli vycházet mezi lid, 
který stejně jako my potřebuje Spa-
sitele, abychom zapálení svatým 
ohněm byli pro něj „svíci 
v tmách“. 
 

 
 

TOMÁŠ MICHALEK 

ÚVODNÍK 
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SLOVO O KŘÍŽI 
    Nedávno jsme  
spolu s dětmi roz-
mlouvali o Pánu Je-
žíši, o tom, že židov-
ští znalci písma, ale i 
obyčejní lidé, očeká-
vali Mesiáše, Krále, 
který je vysvobodí z 

římského útlaku. Znali a uměli z pa-
měti slova proroků a taky slova proro-
ka Izajáše. 
 

 Iz 53:1-12  Kdo uvěří naší zprávě? 
Nad kým se zjeví paže Hospodinova?
Vyrostl před ním jako proutek, jak od-
denek z vyprahlé země, neměl vzhled 
ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl 
tak nevzhledný, že jsme po něm ne-
dychtili. Byl v opovržení, kdekdo se ho 
zřekl, muž plný bolesti, zkoušený ne-
mocemi, jako ten, před nímž si člověk 
zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si 
ho nevážili. Byly to však naše nemoci, 
jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale 
domnívali jsme se, že je raněn, ubit od 
Boha a pokořen. Jenže on byl proklán 
pro naši nevěrnost, zmučen pro naši 
nepravost. Trestání snášel pro náš 
pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. 
Všichni jsme bloudili jako ovce, každý 
z nás se dal svou cestou, jej však Hos-
podin postihl pro nepravost nás všech. 
Byl trápen a pokořil se, ústa neote-
vřel; jako beránek vedený na porážku, 
jako ovce před střihači zůstal němý, 

ústa neotevřel. Byl zadržen a vzat na 
soud. Kdopak pomyslí na jeho pokole-
ní? Vždyť byl vyťat ze země živých, 
raněn pro nevěrnost mého lidu. Byl 
mu dán hrob se svévolníky, s boháčem 
smrt našel, ačkoli se nedopustil násilí 
a v jeho ústech nebylo lsti. Ale Hospo-
dinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí, 
aby položil svůj život v oběť za vinu. 
Spatří potomstvo, bude dlouho živ a 
zdárně vykoná vůli Hospodinovu. Zba-
ven svého trápení spatří světlo, nasytí 
se dny. "Tím, co zakusí, získá můj 
spravedlivý služebník spravedlnost 
mnohým; jejich nepravosti on na sebe 
vezme. Proto mu dávám podíl mezi 
mnohými a s četnými bude dělit kořist 
za to, že vydal sám sebe na smrt a byl 
počten mezi nevěrníky." On nesl hřích 
mnohých, Bůh jej postihl místo nevěr-
ných. 
 

 Izraelité  měli ve známosti ta slo-
va, ale přesto je nechápali a nepřijali 
do své vize Mesiáše. Stejně tak učed-
níci, očekávali nastolení Božího krá-
lovství na zemi a bylo pro ně těžké 
pochopit a přijmout slovo o kříži, o 
utrpení. Pán Ježíš učedníkům vysvět-
loval, co ho čeká. Všechna evangelia 
zaznamenávají předpověď utrpení, 
vždy jsou zaznamenány předpovědi 
Ježíšova utrpení. 
 

 ...neboť učil své učedníky a říkal 

jim: "Syn člověka je vydáván do rukou 
lidí a zabijí ho; a až bude zabit, po 
třech dnech vstane. Oni však tomu 
slovu nerozuměli a báli se ho zeptat. 
Marek 9:31-32 
 

 Proč se o tom známém místě zmi-
ňuji? Protože jsme si v poslední době 
začali uvědomovat, že dnes se děje 
něco podobného přímo v církvi. Hlásá 
se slovo o Království Pána Ježíše, o 
Jeho slávě, která naplní celou zem, o 
chvále, o Jeho moci, samá příjemná 
slova povzbuzení, ale slovo o utrpení, 
o kříži není populární. Slovo o kříži, 
který máme nést ve svém životě, o 
umrtvování svého já, vzbuzuje nevoli. 
A právě proto dovolme Pánu, aby 
směl promlouvat k našemu srdci : 
"Kdo chce jít se mnou, zapři sám se-
be, vezmi svůj kříž a následuj mne. 
Neboť kdo by chtěl zachránit svůj 

život, ten o něj přijde; kdo však přijde 
o život pro mne a pro evangelium, 
zachrání jej. Co prospěje člověku, 

získá-li celý svět, ale ztratí svůj život? 
Zač by mohl člověk získat zpět svůj 

život? Kdo se stydí za mne a za má 
slova v tomto zpronevěřilém a hříš-
ném pokolení, za toho se bude stydět i 

Syn člověka, až přijde v slávě svého 
Otce se svatými anděly." Marek 8:34-
38 
 

TOMÁŠ MICHALEK 
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SVĚDECTVÍ 
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SVĚDECTVÍ 

SVĚDECTVÍ SESTRY MILUŠE OSLADILOVÉ 
Pane Ježíši, děkuji, 
že jsi byl vždycky 
mojí nadějí, vždyc-
ky přes všechny 
těžké chvíle v mém 
životě. Dokazoval 
jsi mi nemožné 
věci v nemoci, kte-

rou jsem prošla, a mohu vyznat,  že jsi 
věrný v každé chvíli. Vždy jsi byl se 
mnou, a tak ti chci v této chvíli vzdát 
chválu a čest a prosím tě za každého, 
kdo prochází zkouškou, aby uviděl, že 
ty máš pro něho naději. 

Chci se s vámi podělit o svědec-
tví, jak jsem prožívala nemoc jménem 
rakovina. Koncem října roku 2006 
jsem šla na pravidelnou kontrolu ma-
mografu. Než jsem na ni šla, tak jsem 
již delší dobu cítila, že mě bolí pravé 
rameno až do lymfatických uzlin. 
Vnitřně jsem si říkala, to nic není, to 
mě jenom bolí z práce, protože jsem 
uklízela. Na mamografu nic nezjistili, 
ale pro jistotu mě poslali na sonograf. 
Ten ukázal, že mám pod pravou paží 
někde hluboko v lymfatických uzli-
nách bulku. Do tří dnů jsem šla na 
punkci prsu. Tady bych chtěla dodat, 
že když jsem šla na tu punkci, tak 
mnohdy se to nepodaří do toho prsu 
hned udělat. Primář onkolog, když mi 
punkci dělal, tak se více lidí modlilo, 
aby se to povedlo hned, abych to 
zvládla, a opravdu se to povedlo a 
všichni co byli okolo hlásili, jak je to 
všechno skvělý. Tak jsem mu jen sta-
čila říct: „Pane primáři, víte, je to Boží 
milost, já a hodně lidí se za to modli-
lo, proto se vám to povedlo.“ On byl 
potichu. Z histologie se zjistilo, že 
nádor je zhoubný. Začali mě připravo-
vat do týdne na operaci. Šla jsem do 
Šumperka. Rozhodli jsme se tak 
s manželem, že se spolehneme na Bo-
ha, a jinou nemocnici nechceme. 
Vždyť je to v Božích rukou. Nyní mi 
začal vnitřní těžký boj, co když se 
operace nepovede, týden byl nekoneč-
ný. Po operaci mi oznámili, že se jim 
podařilo odstranit nádor, ale byla chy-
cená lymfatická uzlina, museli tedy 
vzít i ty lymfatické uzliny pod paží. 
V nemocnici po zákroku mi bylo ještě 

hůře, najednou jsem cítila, jako by mě 
Bůh opustil, neboť jsem měla velké 
bolesti. Pravé rameno mě bolelo, takže 
jsem nemohla odpovídat na sms-ky, 
psát, prostě nic. Začala jsem s Bohem 
bojovat, proč zrovna já, co jsem pro-
vedla. Hodně jsem před Bohem naří-
kala, také jsem se zlobila a nevěděla, 
co mě čeká potom. Do nemocnice za 
mnou přicházel každý den manžel a 
někdy i usnul. Sestřičce říkal: „Ustelte 
mi tady, protože doma mě nikdo neče-
ká, chci být se svou ženou.“ Sestřičky 
řekly, že to nejde. Tak jsme to my dva 
prožívali, manžel se za mne hodně 
modlil a tehdy mu přišlo slovo z Bible 
z  Joba 42,2 - 3 „Uznávám, že všech-
no můžeš a že žádný záměr tobě není 
neproveditelný. Kdo smí nerozvážně 
zatemňovat úradek Boží? Ano, hlásal 
jsem, čemu jsem nerozuměl. Jsou to 
věci pro mě příliš divuplné, které ne-
znám. A v zápětí na to přišlo ještě jed-
no, které jsem proplakala, Žalm 118, 
17 - 18 „Nezemřu, budu žít, budu vy-
pravovat o Hospodinových činech. 
Hospodin mě přísně trestal, ale nevy-
dal mě smrti.“ Já jsem pochopila, že 
budu žít. Týden po propuštění 
z nemocnice jsem šla k onkologovi a 
on mi nasadil léčbu chemoterapie. 
Sice jsem nezvracela, ale bývalo mi 
hodně špatně. Ruka mě bolela, do dru-
hé mi dávali kapačku. Bývalo to ná-
ročné, vařit a dělat si všechno kolem 
sebe. Pomáhali mi ostatní věřící a 
s pomocí přišly i sestry, aby mě ospr-
chovaly. Občas jsem byla pozvaná na 
oběd, já jsem vařit nedokázala a man-
žel pracoval. Každou kapačku jsem 
fyzicky i psychicky těžko nesla, míva-
la jsem bolesti, ale cítila jsem Ježíšovu 
lásku a také lásku svého muže. Jed-
nou, když jsem dostávala kapák, přišel 
manžel do čekárny a sestřička říkala: 
„Chudák váš manžel, je tak nervózní, 
stále pochoduje sem a tam.“ Já jsem jí 
řekla: „On se určitě modlí.“ Bylo to 
pro ni svědectví. Po chemoterapii mi 
dali ozářky, šla jsem si lehnout do 
Olomouce, na víkendy jsem jezdila 
domů. Bylo to velmi zvláštní, že se 
každý víkend někdo postaral, aby mě 
odvezl autem, a nebo mi Bůh dal sílu 

to zvládnout vlakem. Celý pobyt jsem 
viděla, jak Bůh mi dává milost vším 
procházet. Měla jsem popáleniny, ale 
ne velké bolesti. Viděla jsem kolem 
sebe obrovské utrpení, někteří lidé na 
tom byli mnohem hůře než já. Mohla 
jsem jim svědčit o naději, kterou mám 
v Pánu Ježíši. Svědčila jsem jednomu 
muži. On se mi svěřil, že na své ne-
moci zkouší léčitelství, které mu na 
chvíli pomůže, ale po čase se mu to 
zase vrací. Bylo to pro mě velice krás-
né období, měla jsem spoustu času 
evangelizovat. Myslela jsem, že che-
moterapií vše skončí. Když jsem přije-
la do Šumperka, tak můj onkolog řekl: 
„Protože jsme vám nevzali prso, musí 
se pokračovat v další chemoterapii, 
aby se vám nevrátila rakovina, neboť 
byla agresivní“. Moje maminka i ba-
bička na ni umřela. Začalo zajímavé 
období. Já říkala: „Nechci chemu, pro-
tože vím, že jestli mám tady být, tak 
budu.“ Bojovali jsme spolu oba dva 
slovně, on na mě řval a říkal mi: 
„Ženská, vy jste opravdu hloupá, já 
vás chci zachránit.“ Já mu říkala: 
„Víte, mě zachraňuje Ježíš a tuhle léč-
bu nechci.“ Poslal mě tedy za primá-
řem onkologem do Olomouce. Doma 
jsem se radila s manželem a on řekl, 
že určitě pojedeme do Olomouce a 
tam to probereme s primářem. Při roz-
hovoru s ním jsme znovu slyšeli, jak 
je důležitá další chemoterapie. Bůh dal 
mému muži pokoj v pokračování léč-
by a začal mě i on přesvědčovat. Na-
jednou jako by mi něco blesklo hlavou 
a říkám: „Bez sanitky to nepřijmu.“  
Pacienti říkali, že sanitky nedávají. 
Dala jsem si rouno. „Pane, jestli to 
chceš, dej mi sanitku.“ Řekla jsem to 
lékaři a on říká: „To není problém, my 
vám tu sanitku dáme.“ Tak jsem to 
přijala. Dostala jsem deset chemotera-
pií, bylo to velice náročné fyzicky, a já 
byla čím dál víc slabší a slabší.  Jed-
nou jsem měla zajímavý zážitek. Ráno 
přijel saniťák a posadil mě dopředu. 
V Mohelnici začal předjíždět a pustil 
houkačku, neboť spěchal. Měla jsem 
dojem, že jede přes 200 km/hod., jel 
úplně jak šílenec.  

(Pokračování na stránce 4) 
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SVĚDECTVÍ 

KONFERENCE SESTER 

(Pokračování ze strany 3) 

Začal na mě mluvit, jenomže ta rychlá 
jízda mě psychicky rozhodila a já se 
začala modlit. On mi říká: „Vám není 
dobře?“ Já mu říkám: „Víte, já se 
modlím. Náš rozhovor skončil povídá-
ním o andělech, kteří nás chrání na 
cestách. 

Moje léčba pokračovala složitě 
dál. Při desáté kapačce jsem bylo na-
chlazená, a kapačka by se neměla dá-
vat. Přijela jsem do Olomouce s tím, 
že paní doktorka rozhodne, ona řekla 
„dáme“, i když jsem již měla zánět 
průdušek. To se nemělo stát. Po té ka-
pačce se mi zaplavilo srdíčko, začalo 
mi být zle, bolest na prsou, a nemohla 
jsem ani chodit. Moje obvoďačka mě 
poslala na echo, na echu se zjistilo, že 
srdíčko pracuje na dvacet procent a je 
zalité vodou. Nedomýkavost srdeční 
chlopně, chycené průdušky, dostala 
jsem prášky a prostě znovu začal můj 

boj s Bohem. Říkám: „Pane Bože, 
vždyť ty to víš, podrobila jsem se ve 
všem, proč se to všechno takhle stalo, 
pořád se modlím, modlí se plno lidí za 
mne, celé sbory. Neopustil jsi mě?“ 
Byly to chvíle, kdy jsem si říkala: „Je 
to náročné, je to těžké“. Měla jsem 
strach, deprese, prostě všechno. Řekla 
jsem: „Bože, skončí to někdy? Hned 
přišel ten zlý: „Vidíš, vrací se ti to, 
tvoje mamka na to umřela, nedobrala 
jsi Herceptin…“ Začal hrozný boj 
s nepřítelem. Šla jsem na onkologii, 
primář se toho úplně lekl, poslal mě 
okamžitě na sono a na mamograf. 

Byly to pro nás těžké chvíle. Vý-
sledky z mamografu a sona byly abso-
lutně v pořádku. Dokonce mi srdíčko 
začalo pracovat na třicet pět procent a 
já mohu říct: „Díky Bohu za to, že 
jsem měla i vás, vaše modlitby, že 
jsem měla vedle sebe manžela, dceru, 
vnučku, kteří mě také podpírali, a že 

tento boj je vyhrán. Nikdy nevím, co 
bude dál. Moc toho neplánuji, žijí ze 
dne na den z Boží milosti. Zakouším 
nezaslouženou milost, Pán Bůh se na-
de mnou sklonil. Tou nemocí jsem si 
uvědomila, jak je manžel pro mne 
vzácný, drahý, moje dcera, moje vnuč-
ka, co pro mne znamená i církev, lidi 
kolem mne, co pro mne znamená Bůh. 
Za vše jsem v této chvíli moc vděčná, 
protože se mne dotkl a dal mi ne je-
nom věčný život. Mám pokoj 
s Bohem, a ještě i život na této zemi. 
Mám zaslíbeno, že tady ještě nějakou 
dobu budu. Chci Bohu za vše moc a 
moc děkovat a děkují i vám. Jak mi 
šlo toto svědectví ze srdce, tak jsem 
vám to předala. Amen 

 
 

Ze zvukového záznamu upravil L.F. 

 V pátek 20. 2. 2009 jsme zane-
chaly doma své blízké a vyjely 
jsme v počtu tří za duchovním po-
krmem na pravidelnou konferenci 
pro ženy do Kolína. S očekáváním, 

co nám přinese téma 
„Má cesta vede vzhůru“. 
     První večer nám slou-
žil biskup Martin Mol-
dán. Na starozákonním 
příběhu Josefa nám pou-
kázal na to, že náš život 
se skládá z různých etap. 
V Josefově životě začá-
tek každé etapy symboli-
zoval jiný plášť: dětský - 
otrocký - vězeňský - au-
dienční - královský. 
Stejně jako v Josefově 
životě, i v našem jsou 
různé etapy. I když ně-
které vypadají beznaděj-
ně, když důvěřujeme 
Bohu, povede nás cestou 
vzhůru. 
     V sobotu nám slovem 
sloužila Brigitte Lusin-

ski. Tato usměvavá sestra je býva-
lou mistryní v golfu, který ji však 
vzdálil od Boha. Bůh ji ale zasta-
vil, činila pokání, prošla Školou 
Krista a v současné době působí 

jako misionářka. 
 Přiblížila nám situaci čtyř bib-
lických žen. Všechny měly stejný 
problém - neplodnost. Každá 
z nich ji řešila po svém. 
Sára - nevěřila, smála se 
Rebeka - prosila manžela o modlit-
bu, ale Bůh ho vyslyšel až po 20 
letech 
Ráchel - dávala vinu manželovi 
Chána - jako jediná plně spoléhala 
na Boha, pokorně se modlila 
v chrámu 
 
 Byla řečena ještě spousta myš-
lenek z Božího slova. Záznamy 
seminářů jsou k dispozici na webo-
vých stránkách AC. 
Jsme rády, že jsme mohly strávit 
čas v Boží přítomnosti, ve 
chválách, modlitbách a nad Božím 
slovem ve společenství sester 
z celé republiky. 
 

ANDREA VAGUNDOVÁ 
IRENA KOVAŘÍKOVÁ 
KATKA KOSTKOVÁ 
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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 sou-
běžně. 
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) 

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  dce-
ry!“  (Za 2,11) 
 

„Vyjděte z něho lide můj, abyste se neúčastnili 
jeho hříchů a abyste nedostali z jeho ran!“  (Zj 18,4) 

 
 Bližší informace ve sboru 

 

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

1.3.09 
2.3.09 
3.3.09 
5.3.09 
6.3.09 
8.3.09 
9.3.09 
10.3.09 
12.3.09 
13.3.09 
15.3.09 
16.3.09 
17.3.09 
19.3.09 
20.3.09 
22.3.09 
23.3.09 
24.3.09 
26.3.09 
27.3.09 
29.3.09 
30.3.09 
31.3.09 

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

Nedělní shromáždění 
Modlitby za ProChrist (SCEAV) 
Domácí skupinky - dle oznámení 
Sborová modlitba 
Mládež 
Nedělní shromáždění 
Modlitby za ProChrist (SCEAV) 
Biblická hodina  
Sborová modlitba 
Mládež 
Nedělní shromáždění 
Modlitby za ProChrist (SCEAV) 
Domácí skupinky - dle oznámení 
Sborová modlitba 
Mládež 
Nedělní shromáždění 
Modlitby za ProChrist (SCEAV) 
Biblická hodina 
Sborová modlitba 
Mládež 
Nedělní shromáždění 
Modlitby za ProChrist (SCEAV) 
Domácí skupinky - dle oznámení 

KALENDÁŘ AKCÍ NA BŘEZEN 2009 

 

ProChrist 2009 
 

Satelitní přenos evangelizace z Německa 
spolupracují církve z Karviné 

 

kde: Slezská univerzita, Karviná 
čas: 17:45 hodin 
 

Témata večerů: 
02.04.2009 - Jak může Bůh něco takového dovolit? 
03.04.2009 - Může se stát něco nemožného? 
04.04.2009 - Jak může začít život znova? 
05.04.2009 - Kolik změn můžeme unést? 
 
 

Bližší informace ve sboru. 

 
OFICIÁLNÍ SPUŠTĚNÍ 
 

NOVÉ GENERACE 
 

KICK OFF 2009 
 

BRNO 24.—25. DUBNA 
 

HOSTÉ: 
ESPEN GILSVIK A TEAM 
 

EVANGELISTA JACOB BOCK 
 

KILOMETRO ZERO 
 

Kázání v ulicích Brna po-ut 
 

Nápady a workshopy 
 

Práce na školách 
 

Následná práce 
 

Vytváření programů na školách 
 

Kreativita 
 

Boží moc 
 

Nové Bible—NZ 
 

NG dárečky 

 
INZERÁT 

 

Hledám podnájem od května 2009 
v Karviné. 

Velikost 1+1 nebo 2+1, 
možno i u někoho 

v rodinném domku, nejlépe u křesťanů. 
Pokud možno, levně. 

Jsme ve finanční a bytové tísni. 
Děkuji. 

 

Monika Jarošková 
Bližší informace ve sboru 
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SBOR 
Modlitby za nemocné - děti 

- BOJČUKOVÁ Eva - cukrovka 

- FOLVARČNÁ Iveta - skolióza 

- FOLVARČNÁ Sára - ekzém na ru-
kou 

- KRUCINA Marek  - nález v hlavě 

- LEDVOŇOVÁ Johanka - astma 

- LEDVOŇ Natanek - astma, alergic-
ká rýma a ekzém 

- SLUSARZOVÁ Barbora - skolióza 

Modlitby za nemocné - dospělí 
- BÍLKOVÁ Maria - uzdravení po 

úraze 
- BALÁŽ Mirek - páteř  

- BOJČUKOVÁ Iveta - pevné zdraví 

- DOHNALOVÁ Růžena - vysoký tlak, 
žaludek  (Bohumín) 

- DULAVOVÁ Libuše - uzdravení 
(vážné onemocnění) 

- 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 

- 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 - pevné 
zdraví  

Těhotné maminky 

-  LEDVOŇOVÁ Michaela 

Potřeby sboru 
- rehabilitace syna Petra od E. Wald-
hauserové 

- maminka I. Kovaříkové - zvládání 
chemoterapie, duchovní posilu 
(uzdravení z rakoviny) 

- děti v našem sboru - ochrana ve ško-
le, duchovní požehnání 

- čerstvé vanutí Ducha svatého 

- Boží milost pro časy ekonomické 
krize a propouštění (Pane, zachovej 
možnost živit se vlastní práci) 

- prosby o povolání dalších služebníků 
na žeň 

- moudrost pro vedoucí sboru 

- návrat zatoulaných oveček 

- skupinka v Bohumíně 

Sborový dům 
- dokončení modlitebny v nejbližší 
době, a bezproblémové využití pod-
nájmu v motelu Carbokov 

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

- financování, splátky půjček 

Naši milí mimo Karvinou 
- FOJTÍKOVI - Boží vedení pro celou 

rodinu (Frankfurt n. M.) 
- 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 přeložené vyučování Školy Krista 
a požehnání, které přineslo její zahá-
jení ve Smilovicích 

- za požehnány sborový pobyt během 
jarních prázdnin ve Velké Lhotě 

- za finanční dary a půjčky 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 3, 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. 3. 2009 

SBOROVÉ NOVINY 


