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ÚVODNÍK

PLNI OPRAVDOVÉHO ŽIVOTA
Zloděj přichází,
jen aby kradl,
zabíjel a hubil;
já jsem přišel,
aby měly život a
měly ho hojnost.
Jan 10:10
Jak nádherně a zároveň ostře
musela znít tato slova našeho drahého Pána Ježíše! Byla to slova
naděje pro všechny, kteří byli ve
své době unaveni bezcílným a
únavným náboženským životem té
doby. Mnohým náboženským vůdcům tehdy opravdu pramálo záleželo na konkrétních ovečkách, na
lidech ve skutečné potřebě. Pán
Ježíš ve výše uvedeném verši, mimo jiné, naznačuje, že onen zlý
náboženský duch je jako zloděj,
který obyčejným lidem krade a
zabíjí v nich opravdový život
s Bohem Otcem. Naopak o sobě
Pán praví, že jedině On může darovat člověku opravdový život,
plnost, radost; a to dokonce
v hojnosti! Jednou Pán také řekl:
Matouš 16:6 - …"Dejte pozor,
varujte se kvasu farizeů a saduceů." Upozornil, jak je třeba se
varovat učení náboženských vůdců, které ubíjelo radost a láskyplný vztah s Otcem nebeským. Toto
platí ovšem i pro nás v dnešní době. Vyvarovat se náboženského
způsobu života. Pojem „farizeus“
vlastně znamená oddělit se, byli
takovými separatisty od pohanů,
přísně vykládali zákon, dodržovali
přísný sabat (39 činností zakázaných o sabatu), měli vlastní úpravy a soupis nařízení (613 předpisů, 365 zákazů, 248 příkazů, 31
zvyků). Pán je však často nazýval

pokrytci, z řeckého „hypokrites“ –
tzn. herci. Jednoduše věděl, že
mnozí dělali, jak jsou dobří, zbožní, ale někde uvnitř byli bez života, jako obílené hroby.
Jak se projevoval ten jejich
náboženský život a jak se může
projevovat i dnes? Co je v Písmu?
Učí druhé, ale sami činí něco jiného, především chtějí být vidět a
slyšet, hledají slávu lidí více než
Boží, lpí na každém slově, jsou
rádi, když jsou obsluhováni (sami
nehnou ani prstem), hledají přední
místa, přednášejí dlouhé modlitby
(aby se u vdov dobře najedli), husté posty, zachovávají si odstup od
hříšníků, neustále hledají chyby,
jde jim o peníze a jsou lakomí,
neuznají svou bídu („Děkuji Bože,
že nejsem jako ostatní“), sebejistí
(„Jsme syny Abrahama“), nechápou, že člověk je víc než předpis,
nemají radost ze zázraků, dokaž to
– hledají znamení místo víry, nakládají těžká břemena na lidi, dávají desátky z kmínu, ale soucit
nikde, líbí se jim jak je lidé oslovují „Mistře“, prodlužují si modlitební řemínky, jsou uzavřeni změnám.
Ano, oni ztratili zjevení živého Otce, živého Boha, člověka bližního, vztah, milosrdenství, důvěru, radost a úsměv. Báli se jako
chlapi smáčet slzami Jeho nohy a
vlasy je otírat! Jaké by to pro ně
bylo ponížení. Velice mě oslovilo
svědectví jednoho našeho bratra,
který po shromáždění sdílel svou
modlitbu k Pánu během chval.
Ptal se Pána, co má činit před Božím trůnem? A dostalo se mu odpověd i: „Líbat Mé nohy.“

V takovém způsobu uctívání vidím život, hojnost života, ne náboženské předpisy, zákazy a lidské
snažení. Žel, někdy i nás však může nenápadně pohlcovat podivná
mrtvota ve vztahu s Bohem, jakási
nuda, systém zvyků, suchého čtení, našich zkušeností a našich
představ. Pak je třeba opět přijít ke
Kristu! K živému Pánu. Jan
5:39.40 Zkoumáte Písma a myslíte si, že v nich máte věčný život; a
Písma svědčí o mně. Ale vy nechcete přijít ke mně, abyste měli
život. Chceš bratře, sestro přijít k
Němu? Jak jsi na tom Ty? Jen samotné čtení Bible není světlo života, ale On! Hledáš nějaké metody, řešení, doktríny, anebo Pána?
Je pro tebe životem ve sboru dobrá atmosféra, dobré kázání, či Pán
sám? Potkal jsi Pána, či se snažíš
porozumět podstatě kázání? To
jsou důležité otázky. Pojďme tedy
dnes opět k Pánu Ježíši! Nechť
jsou nám tato slova z Písma povzbuzením a potěšením do dalších
dnů:
Jan 1:4 V něm byl život…
Jan 6:48 Já jsem chléb života.
Jan 6:57 … kdo mne jí, bude mít
život ze mne…
Jan 7:37 V poslední, velký den
svátků Ježíš vystoupil a zvolal:
"Jestliže kdo žízní, ať přijde ke
mně a pije!

JOSEF LEDVOŇ
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SEMINÁŘ V KOLÍNĚ
Znáte tu písničku – „Kolíne,
K o l í ne ,
s t oj í š
v pěkné rovině“?
Vybavily jsme si ji
s Katkou, když
jsme s hodinovým
zpožděním dorazily
do města Kolína. Šlapaly jsme stále
do kopečka, točily se v jednom místě
a ne a ne se dostat do toho správného
cíle.
Ale hezky po pořádku.
Pátek, 13. března. Pokud bych nebyla křesťankou a věřila na pověry, tak
ten smolný den byl pro mne jako vyšitý.
Podotýkám, že jsem člověk,
který si s předstihem všechno připraví a tak s časovou rezervou jsem přišla na nádraží do Darkova na vlak
Darkov – Bohumín. Rozumíte tomu?
Ten vlak mi před nosem ujel!!! Ani
nebudu psát proč. No prostě se to tak
stalo. Co teď? Jediná spásná myšlenka – taxi služba. Informuji o tom
Katku (úžasná věc ty mobily), jelikož spoj Bohumín – Kolín by vyšel

tak tak. Kolik jsem za cestu Darkov
– Bohumín zaplatila, ani nesděluji.
Můj muž, známý to šetřílek, by se
chytal za hlavu. Ještě nevím, zda mu
o tom povím a vůbec celé mé rodině.
Jsem totiž známá tím, že občas něco
spletu, nebo zazmatkuji a všichni
z toho všeho mají náramnou legraci.
S vypláznutým jazykem a lehčí peněženkou jsem doběhla na nádraží a Katka mne s úsměvem informovala, že náš spoj má asi hodinové
zpoždění. Fajn, dám si horké kakao
z automatu a své trošku pocuchané
sebevědomí do pořádku. Ale ouha.
Dosednu na lavičku a zpropadený
kelímek se sladkým kakaem mám na
svých kalhotách. Pravda, příjemně to
hřálo, ale i po vyčištění vodou byly
kalhoty celý pobyt perfektně naškrobené. A tak milé sestry, kakao je výborný prostředek na škrobení prádla.
Ale dost. Seminář byl skvělý,
dozvěděly jsme se o práci s dětmi,
které jsou postiženy Downovým syndromem, poutavý byl výklad bratra o
šikaně ve školách a prevenci vůči ní
a také o práci jiných sester s dětmi

různého věku. Jen mi stále vrtá hlavou, co těmi trapasy a zmatky se
mnou náš Pán zamýšlel. Možná jen
to, abychom některé menší problémy
braly s nadhledem a abychom se
s Katkou dosyta nasmály. Vždyť humor je také kořením života. Na zpáteční cestě domů jsem se hlavně já
ptala, zda nastupujeme do toho
správného vlaku.
Jen si říkám, ať se o tom nedozví mé snachy. Asi by mi své děti na
cestování železnicí nesvěřily. Pravda,
mí vnuci by měli s babičkou legraci,
ale co kdybychom nastoupili do vlaku, který nás třeba zaveze…
Pokoj Boží Vám všem přeje sestra
MARCELA KUCHARCZYKOVÁ

NAROZENINY
děti

Krucina Daniel
Rokoszová Barborka
Kožina Daniel
Bojčuková Eva

dospělí

4.4.2006
8.4.1995
17.4.1994
19.4.1994

Podzimková Beáta
Řežábková Marie
Weber Martin
Suknarovský Alexandr
Kostková Katarina
Vagunda Luboš
Slusarz Marek
Michalková Jolanta
Dorušincová Karin

1.4.1976
3.4.1946
5.4.1973
8.4.1967
10.4.1963
14.4.1973
18.4.1970
18.4.1965
21.4.1965

VŠEM OSLAVENCŮM PŘEJEME
MNOHO BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ
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MAREK V OSTRAVSKÉ NEMOCNICI
Chtěla bych napsat
něco o našem pobytu
v Ostravě. Marek
začal mít zdravotní
problémy od léta
2008. I když jsem
chodila k dětské lékařce a upozorňovala
jsem, že Markův
zdravotní stav není v pořádku, protože
byl stále unavený a neustále spal
(výjimkou bylo pití a wc), lékařka mi
řekla, že je to horkým létem a v září
když Marek shodil 5 kg během 2 dnů a
potíže neustávali, tak mi lékařka řekla,
že je to dospíváním, že je to normální.
Potíže přetrvávaly i ve škole. Marek
zvracel a měl bolesti břicha a hlavy a
nemohl se pořádně na nic soustředit. Ve
škole bylo značné zhoršení známek a za
tlaku rodiny a přátel jsem se rozhodla,
že navštívím dětského neurologa, který
k tomu zaujal jiný postoj, a věci se hnuly kupředu. Nejdřív to vypadalo na migrénu s paralizací na pravou stranu.
Paralizace znamená, že mu brněla pravá noha, ruka a obličej. Nemohl pravou
stranu používat. Vůbec ho noha ani
ruka neposlouchala. Tak nás poslal na
oční vyšetření a tam zjistili, že má nález na zadním pozadí na obou očích a
že by to měl vidět dětský neurolog.
Když jsme přišli do jeho ordinace
s výsledkem z očního, tak nás hned
poslal do nemocnice v Karviné. Dělali
mu různé vyšetření, ale na nic nepřišli.
Po týdnu Marka pustili domů. Byla
jsem moc ráda, že jsem mohla
s Markem být po celý den v nemocnici.
Asi tak do 5 dnů se to zhoršilo, měl
vysoké teploty a bolelo ho celé tělo.
Dětská lékařka mi řekla, že je to pořádná chřipka. Ale na druhý den, když se
Marek probudil, nemohl mluvit, pravá
strana obličeje mu ochrnula. Šli jsme
znovu k dětské lékařce a ta mi řekla, že
je to obrna lícního nervu z nachlazení.
Další den jsme znovu zašli k dětskému
neurologovi, který nás po důkladném
vyšetření okamžitě poslal do nemocnice v Ostravě - Porubě. V Ostravě na
příjmu jsme měli být do jedné hodiny,
ale to nešlo, musela jsem sbalit nějaké
věci a zařídit si odvoz a hlídání Danyho. Moje maminka byla v té době
v Jablunkově u rodiny na narozeninách.

Čekali jsme, až přijede, ale zrovna v ten
den začalo hustě sněžit a vlaky nemohly jet, protože byly zasypané koleje
sněhem. Nemohli jsme čekat, tak Kája
si vzal Danyho ven, aby nás neviděl,
jak jsme odjížděli. Maminka potom
přijela a přebrala si Danyho. Starala se
o mou domácnost o Danyho a taky dohlížela na Káju necelé 4 týdny, co jsme
byli v nemocnici s Markem. Nebylo to
pro nikoho jednoduché. Ale nic nezbývalo než si zvyknout. Markovo zdraví
bylo nejdůležitější. Když jsme přijeli
do nemocnice, tak jsme čekali na příjem něco přes hodinu, protože tam měli
jeden příjem za druhým. Když jsme
konečně přišli na řadu, než to s námi
vše sepsali, tak byla hodina pryč a my
jsme to už chtěli mít za sebou. Marek
nemohl moc mluvit, tak jsem musela
mluvit za něj. Na Markovi bylo vidět,
že je rád, že tam jsem a pomáhám mu.
Viděla jsem v tom Boží přítomnost, ale
dlouho jsme se neradovali, protože mi
řekli, že tam s ním nemůžu být i přes
to, že je to hodně vážné. Brečeli jsme
oba dva, protože jsme doufali, že budu
moci být s ním. Slzy se nedaly zastavit.
Marek mě prosil a přitom brečel, ať
nechodím a něco udělám, ať tam můžu
zůstat. Já jsem se snažila, ale všechno
naše úsilí bylo marné. Marek odcházel
s pláčem na pokoj, nemohla jsem ho
ani doprovodit a já jela domů s pláčem
taky. Bylo mi hrozně, cestou domů
jsem se modlila, jak za Marka, tak za
sebe. Dali mi naději, že můžu za ním
přijet zítra a snad bych s ním mohla
zůstat, ale nebylo to jisté. Prosila jsem
Pána, ať to vyjde. Na druhý den jsem
jela za Markem. Sestřička mě mile překvapila, když mě poslala na příjem na
doplnění mých údajů. Viděla jsem v
tom zase Boží milost a děkovala jsem
Bohu. Byli jsme na pokoji sami dva a
byla tam i televize. Marek byl moc
šťastný, že jsem tam mohla být s ním.
Vykládala jsem mu, jak jsem se modlila, a Pán mě vyslyšel. To jsem brala
jako jeden zázrak z mnoha, co se nám
pak přihodily. Marek moc nemohl mluvit, bylo mi ho moc líto. Marek, který
byl hyperaktivní, a byl strašně upovídaný, najednou pravý opak. Nechápala
jsem to a chtělo se mi brečet, ale Marek
byl statečnější než já. Říkala jsem si,

když to zvládá Marek a trpí víc než já,
tak to přece taky zvládnu. Viděla jsem,
že se taky modlil, protože byl v klidu a
pořád mě jakoby sledoval, jestli tam
zůstanu nebo potom odejdu. Potěšilo
mě, když se na mě usmál, jako by říkal,
neboj mami, bude to v pořádku. Za dva
dny po mém přijetí na dětskou hematologii přišla jedna p. doktorka a za ní
další lékaři a poslali mě z pokoje pryč a
já nevěděla proč. Až potom jsem viděla
přes malé okénko ve dveřích, že mu
dělali lumbální punkci. Lumbální punkce je to, že se odebírá mozkomíšní mok
z páteře. Marek, jak nemohl mluvit, tak
jsem ho viděla, jak tiše trpěl. Když to
Marek vydržel, tak to musím vydržet
taky. Nechtěla jsem, aby mě viděl Marek brečet.
Potom zákroku musel ležet 24 hodin na
rovném a nesměl se hýbat. Marek byl
hodně statečný. Po mnoha odběrech a
vyšetřeních, která Marek musel ustát
byly dva dny v klidu, čekalo se na výsledky. Chodila za námi na pokoj jedna
lékařka a vysvětlovala nám plno věcí a
informovala nás o průběhu léčby. Také
byli v nemocnici dva klauni, kteří rozveselovali děti na pokojích. Za Markem
taky přišli a byla velká legrace. Bylo to
velmi příjemné zlepšení naší nálady.
Ve středu za námi přišla do pokoje lékařka a řekla nám, že je to hodně vážné, a že to vypadá na převoz do Prahy,
že v Ostravě se s ničím podobným nesetkali u tak mladého člověka. Veškeré
testy, odběry a vyšetření konzultovali
se specialisty jak z Prahy, tak z Brna.
Už to vypadalo, že pojedeme do Prahy,
ale s Markem jsme se modlili, a v té
době už celý sbor a mnoho dalších, za
což ze srdce děkujeme. Když jsme se
skoro měli balit na převoz, tak nám
sdělili, že nemusíme jet do Prahy. Už
věděli, co Markovi je. Po konzultaci
všech lékařů z Prahy i z Brna se rozhodli, že léčba může pokračovat
v Ostravě. Byli jsme moc rádi a poděkovali jsme Pánu. Pán ví, co dělá a ví,
kdy to má udělat. Stávalo se mi často,
když jsem se za něco modlila, tak jakoby Pán nevyslyšel a říkala jsem si proč.
Ale časem jsem pochopila, že Pán má
svůj čas kdy vyslyší a plní naše modlitby. Marek má neuroboreliozu a vasku(Pokračování na stránce 4)
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litidu, ale ta byla otazníkem. Ale už
nasadili antibiotika a dobře udělali. Viděla jsem v tom Boží moudrost, protože
nasadit určitá antibiotika, když si nebyli
jisti tou vaskulitidou. Spatřila jsem v
tom druhý zázrak. Když nasadili antibiotika, tak nás přesunuli na infekční oddělení, protože neuroborelioza je infekčního původu. Na dětské hematologii zařídili i pro mě místo s Markem, že
je to důležité, abych tam s ním byla, tak
jsme se sbalili a šli jsme na oddělení.
Na infekčním oddělení mi řekli, že pro
mě není místo, že tam bude muset Marek být sám. Marek se na mě smutně
podíval, trochu už mluvil, sice špatně,
ale mluvil a prosil mě, ať nechodím.
Ptala jsem se proč tam nemůžu být,
když nám říkali na hematologii, že je to
zařízené i pro mě. Ale p. doktorka se se
mnou ani moc nebavila. Když jsem byla
tak trochu neodbytná, tak mi řekla, že se
jeden pokoj uvolnil, ale musí se vysvítit
a zítra by mohl být pro nás připraven.
Vysvítit pokoj znamenalo, že se musí
vydesinfikovat bacily od pacienta před
námi. Marek ležel na jipce a byl smutný. V sobotu, když jsem jela za Markem, mě dali k němu na jipku. Když
jsem viděla plno přístrojů kolem Marka
a ty různé hadičky, bylo mi najednou
úzko. Stačil jeden úsměv od Marka, že
byl rád že jsem tam, tak se moje obavy
rozplynuly. Na jipce byla taky televize a
vynikající postele, které byly na dálkový ovladač. Mohli jsme si podepřít nohy
a dát postel do sedu. Marek si s tím docela dost vyhrál a já taky. Po několika
dnech strávených na jipce nás přeložili
na jiný pokoj, taky na infekční, ale o
patro výš. Na tomto oddělení jsme zůs ta li a ž do na še ho propuště ní
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z nemocnice. Jak jsme chodili na různá
vyšetření, tak se nám přihodil další zázrak. Bylo to vyšetření sonografie, kde
sledovali Markův mozek a tepny, jak
pulzují a proudí v nich krev. Viděla
jsem prvně, jak vypadají tepny a cévy
v našem mozku. Paní doktorka tam dala
i hlasitost, tak jsme mohli s Markem
slyšet, jak pulzují tepny a znělo to, jako
když vám bije srdce, ale se šumem. V tu
chvíli jsem se modlila, ať to není tak
zlé, jak všichni lékaři tvrdili, že Marek
má rozsáhlý zánět v mozku. Byla jsem
překvapena, když Pán vyslyšel moji
modlitbu a lékařka řekla, jestli se chci
taky podívat, že je to moc krásně vidět,
hlavně tepna a žíly, které se málokdy
ukážou na monitoru u dětí. Byla tím
nadšená, že si přivolala svoji kolegyni,
aby se na to koukla taky. V tu chvíli
jsem poznala, že Pán vyslyšel mou
modlitbu. Po vyšetření se mě p. doktorka zeptala, jestli se nechci taky podívat
na mé tepny v mozku. Váhala jsem, ale
nakonec jsem si dala říct. Potom jsem
Marka odvezla zpět na pokoj, kde jsme
si mohli trochu odpočinout. Marek neustále spal, byl stále moc unavený.
V pátek 6. 3. 2009 ve 22:00 hod. měl
dobrat poslední antibiotika a v sobotu
ráno jsme měli jet domů. Hned jsem
sbalila naše věci do tašek, ať jsme nachystaní hned ráno k odjezdu domů. Ale
v sobotu v 6:00 hod. ráno měl Marek
vysokou teplotu 38,4, tak nás domů
nepustili. Lékař vykonávající službu
nám řekl, pokud bude celý den bez teploty můžeme jet v neděli domů. Maximálně může mít teplotu 37,5, pokud
bude vyšší, tak nás nemůže pustit domů.
Sestřička přišla měřit teplotu ráno
v 6:00 hod. a naměřila mu 37,4. Říkala
jsem si v poho jedeme domů. Viděla
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jsem v tom malý zázrak. Kolem 8:00
hod. ranní přišel lékař a předal mi do
ruky propouštěcí zprávu a to jsem věděla, že jedeme domů. Oblečeni jsme byli
velmi rychle a čekali jsme na odvoz.
Když už jsme vyšli ven z nemocnice a
jeli domů, tak se nám ulevilo. Poté, co
jsme byli v nemocnici něco málo přes 4
týdny, tak jsme si pak vychutnávali čerstvý vzduch. Když jsme přijeli domů,
zažili jsme velmi milé a vřelé přijetí.
Marek se hned uvelebil na gauč a odpočíval. Chtěla bych moc poděkovat
všem, kteří se za nás a hlavně za Marka
modlili a mysleli na nás. Pán je úžasný…
PODĚKOVÁNÍ
Po návratu z nemocnice s Markem jsem
přemýšlela, jak to vyřeším se zaplacením našeho pobytu v nemocnici a není
to malá částka. V neděli 22.3.2009 jsem
dostala obálku s mým jménem a byla
jsem mile překvapena, když jsem v ní
našla peníze na zaplacení jednoho pobytu. Nevím, komu mám poděkovat, ale
ať Pán mocně požehná těm, kteří mi
pomohli. Hodně mi to pomohlo, děkuji
ještě jednou. Děkuji, moc si toho vážím.
OLGA KRUCINOVÁ

OZNÁMENÍ

VODNÍ KŘEST
Dne 13. března 2009 bylo
pokřtěno osm sester a bratrů.
Vodním křtem vstoupili do
smlouvy s Pánem Ježíšem Kristem
Alžběta, Anna, Helena, Jan, Josef,
Milada, Stanislav a Radka. Všichni
jsme mohli v písni vyznávat, že:
„Nové stvoření, to jsem dnes já,
staré pominulo, nový život mám,
jsem Boží dítě, už nejsem sám, v Ježíši Kristu nový život mám.“

Přejeme všem nově pokřtěným, aby vždy v radosti, poslušnosti a lásce následovali Pána Ježíše a nezapomněli, že už jsou
„Novým stvořením v Kristu“ a starý člověk byl pohřben! A když přijdou životní zkoušky a těžkosti,
aby hledali sílu a moudrost u Pána,
v Jeho veliké moci, On je Vaší nejlepší pomocí a skrýši.
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AKCE A OZNÁMENÍ
KALENDÁŘ AKCÍ NA DUBEN 2009
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

2.4.09
3.4.09
4.4.09
5.4.09

Úterý
Čtvrtek
Pátek

6.4.09
9.4.09
10.4.09

Neděle
Úterý
Čtvrtek
Pátek

12.4.09
14.4.09
16.4.09
17.4.09

Neděle
Úterý
Čtvrtek
Pátek

19.4.09
21.4.09
23.4.09
24.4.09

Neděle
Úterý
Čtvrtek

26.4.09
28.4.09
30.4.09

17:45
17:45
17:45
9:00
17:45
17:00
17:00
16:00
17:00
9:00
17:00
17:00
16:00
17:00
9:00
17:00
17:00
16:00
17:00
9:00
17:00
17:00

hod. ProChrist (Slezská univerzita)
hod. ProChrist (Slezská univerzita)
hod. ProChrist (Slezská univerzita)
hod. Nedělní shromáždění
hod. ProChrist (Slezská univerzita)
hod. Biblická hodina
hod. Sborová modlitba
hod. Mládež
hod. Domácí skupinka (Karviná 6)
hod. Nedělní shromáždění
hod. Domácí skupinky - dle oznámení
hod. Sborová modlitba
hod. Mládež
hod. Domácí skupinka (Karviná 6)
hod. Nedělní shromáždění
hod. Biblická hodina
hod. Sborová modlitba
hod. Mládež
hod. Domácí skupinka (Karviná 6)
hod. Nedělní shromáždění
hod. Domácí skupinky - dle oznámení
hod. Sborová modlitba

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-út
Nápady a workshopy
Práce na školách
Následná práce
Vytváření programů na školách
Kreativita
Boží moc
Nové Bible - NZ
NG dárečky

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 nedostali
z jeho ran!“
(Zj 18,4)
Bližší informace ve sboru

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 u pastora
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MODLITBY A PŘÍMLUVY
SBOR
Modlitby za nemocné - děti
- BOJČUKOVÁ Eva - cukrovka
- FOLVARČNÁ Iveta - skolióza
- FOLVARČNÁ Sára - ekzém
- KRUCINA Marek - uzdravení z neuroboreliozy
- LEDVOŇOVÁ Johanka - astma
- LEDVOŇ Natanek - astma, alergická 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 psychické uzdravení
- 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 - pevné
zdraví
Těhotné maminky
- LEDVOŇOVÁ Michaela
Potřeby sboru
- uzdravení a posilnění syna Petra od
E. Waldhauserové
- maminka I. Kovaříkové - zvládání
chemoterapie, duchovní posilu
(uzdravení z nádoru)
- děti v našem sboru - ochrana ve škole, duchovní požehnání
- čerstvé vanutí Ducha svatého
- Boží milost pro časy ekonomické
krize a propouštění (moudrost pro ty,
kterých se krize nějak dotkne)
- prosby o povolání dalších služebníků
na žeň
- návrat zatoulaných oveček
- skupinka v Bohumíně
Sborový dům
- dokončení modlitebny v nejbližší
době, a bezproblémové využití podnájmu v motelu Carbokov
- dokončovací práce (chodník, vnitřní
dveře, nátěry, venkovní terén)
- financování, splátky půjček
Naši milí mimo Karvinou
- FOJTÍKOVI - Boží vedení pro celou
rodinu (Frankfurt n. M.)
- OSLADILOVÁ Miluše - uzdravení
střevní flory, srdce (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)
- KOZIEL Roman - (Hustopeče)

-

-

EVANGELIZACE
požehnání projektu ProChrist
(satelitní přenos evangelizace z Německa 2. - 5. 4. 2009)
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 Oldřichovice - zotavení po operaci, celkové 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 - 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 8 nově pokřtěných sester a bratrů
za finanční dary na stavbu v březnu
za činnost kroužku (ZŠ Komenského)
za provedené stavební práce (světla,
koberce na patře, vchodové dveře)
za ochotné a vytrvalé služebníky
za pokoj v naší zemi

SBOROVÉ NOVINY
pravidelný měsíčník sboru Apoštolské církve v Karviné, číslo 4, 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 poštovní. Na schválení vyučujících příspěvků mají vyhrazené právo starší sboru a pastor.
Uzávěrka příjmu příspěvků do dalšího čísla SN: 25. 4. 2009

