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Sborové noviny
Pravidelný měsíčník sboru Apoštolské církve v Karviné

ÚVODNÍK

LETNICE A LETNIČNÍ INSPIRACE
Sk. 4:7-8 …dali
předvést Petra a
Jana a začali je
vyslýchat: "Jakou
mocí a v jakém
jménu jste to učinili?" Tu Petr, naplněn Duchem svatým, k nim promluvil: "Vůdcové lidu a starší,…“
Milí bratři a milé sestry, před
časem jsme si připomněli velikonoce, a za pár dní si budeme připomínat vylití Ducha svatého –
Letnice. Dovolte mi, abych tímto
úvodníkem položil několik otázek.
Co pro nás dnes znamená odkaz
Letnic? Jak moc jsme plni Ducha?
Co duchovní dary v našem životě
a službě?
Věřím, že většina z nás prožila osobní setkání s Pánem Ježíšem
a následné znovuzrození. Při novém narození má Duch svatý nezastupitelnou úlohu, a tak jistě
máme s touto Boží osobou vlastní
zkušenost. Je povzbuzující, že nás
Duch svatý chce dále vést, a být
náš Pomocník na cestě za Pánem
Ježíšem. Na nás je, abychom svůj
vztah s Ním prohlubovali. 2.Kor.
13:13 Milost Pána Ježíše Krista,
Boží láska a společenství Ducha
Svatého s vámi všemi. Chodíme
do církve, která se řadí mezi letniční, a měli bychom se vyznačovat přítomností Ducha a také dary
Ducha. Jak si v této oblasti stojíme? Nejde mi ani tak o průběh
našich bohoslužeb, což je velmi
důležité, ale o nás. Naplňujeme se
Duchem a prohlubujeme své chození v Duchu? Projevují se dary
Ducha v našich rodinách, službě a

životě? Ve sboru někdy slyšíme na
toto téma povzbudivá svědectví,
za která jsme jistě vděční. Myslím, že jsou inspirující. Povzbuzování není nikdy dost, a tak chci
ukázat a připomenout jeden nádherný příběh z Písma.
Pavel na lodi do Říma – Ve
Sk. 27 máme příběh apoštola Pavla, kterého vojáci jako vězně dopravují do Říma k císaři. V této
situaci by mohl i věřící člověk
malomyslnět a ztrácet oporu
v Bohu. Nebylo tomu tak ale
v případě tohoto Božího služebníka. Plavba byla tak náročná, že šlo
o život. Bouře, která je potkala,
byla opravdu nebezpečná, ale co
více. Při ztroskotání chtěli vojáci
vězně zabít. Nebylo to zrovna poklidné místo k životu. Povzbudivé
však na tomto příběhu je, že Duch
svatý se svými dary je nablízku i
v těch nejtěžších chvílích života.
Pavel si udržel vztah s Pánem a
tak mohl skrze dar proroctví a
moudrosti přinášet naději celé posádce. Sk. 27:33-36 Než se začalo
rozednívat, vybízel Pavel všechny,
aby pojedli. Pravil: "Už čtrnáct
dní čekáte na záchranu, nic nejíte
a jste o hladu. Proto vás vybízím,
abyste pojedli. Je to potřebí k vaší
záchraně. Neboť nikdo z vás nepřijde ani o vlas na hlavě." Když
to řekl, vzal chléb, vzdal přede
všemi díky Bohu, lámal jej a začal
jíst. Všichni nabyli dobré mysli a
přijali pokrm. Na jiném místě je
popsán prorocký dar jako vidění:
27:9-10
Pavel je varoval:
"Mužové, vidím, že plavba bude
nejen spojena s nebezpečím a velkou škodou pro náklad a loď, ný-

brž ohrozí i naše životy.". Podívejme se však, co se během plavby
děje. Pavel pomalu přebírá roli
kapitána na lodi a začíná dávat
rozkazy. Jaký obrat! Sk. 27:2122 … šel Pavel mezi lodníky a řekl
jim: "Měli jste mě poslechnout a
neopouštět Krétu, a mohli jste si
ušetřit toto nebezpečí a škodu. Ale
teď vás vyzývám, abyste neztráceli
naději, neboť nikdo z vás nepřijde
o život, jenom loď vezme za své. A
nebo si všimněte: Sk. 27:3032 Když se lodníci pokoušeli utéci
z lodi a spustili záchranný člun na
hladinu pod záminkou, že chtějí
spustit kotvy také z přídi, řekl Pavel důstojníkovi a vojákům:
"Nezůstanou-li oni na lodi, nemáte ani vy naději na záchranu." Tu
vojáci přesekli lana u člunu a nechali ho uplavat. Miluji tento příběh. Ukazuje na Boží věrnost, ale
také na dary Ducha, které jsou dostupné pro Boží děti v rozličných
okolnostech.
Milý čtenáři, mou snahou je
ukázat na stejnou možnost, kterou
máme i my. Skrze dary Ducha si
nás Pán může použít nejen ve společenství křesťanů, ale i mezi nevěřícími, v zaměstnaní, atd. Co
však platí stále? 1.Kor.14:1 Držte
se lásky a usilujte o duchovní dary, nejvíce o dar prorocké řeči.
Přeji Vám větší horlivost po
darech Ducha a rovněž spoustu
nových zkušeností s Pánem.

LUMÍR FOLVARČNÝ
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SVĚDECTVÍ

SOUTĚŽ „O POKLAD KRÁLE KRÁLŮ“
Dne 1. 3. 2009 se
již popáté konala
soutěž pro naše děti
a dorost s názvem
„O poklad Krále
Králů“. Tato soutěž
byla rozdělena do dvou částí - první část se konala v našem sboru; a
ti, kteří po vyhodnocení dosáhli
určitý počet bodů, se zúčastnili
druhého kola, které se konalo dne
4. 4. 2009 v Olomouci. Pod dohledem našich vedoucích besídky a

dorostu Marcelky Kucharczykové,
Pavla Kožiny a Veroniky Zemanové se nás v Olomouci zúčastnilo:
celkem 13 dětí a dorostenců. Ve
13:00 hod. jsme po krátkém úvodu
začali psát testy. Soutěžící se doma
naučili určitá témata z Bible, která
byla předem daná, a pak předvedli
své znalosti naostro. Pak jsme se
dozvěděli výsledky a byly velmi
potěšující, protože se Jan Rokosz
umístil na krásném 2. místě. Ale i
ostatní velmi dobře uspěli. Po této

soutěži jsme se ještě trochu poohlédli po Olomouci a nejznámějších památkách. Díky Pánu Ježíši
za tuto akci, protože je pro naši
mládež velmi užitečná; a to z toho
důvodu, že se naučí pracovat s Biblí a může aplikovat poznatky, které
byly v testech, do praxe a chovat se
podle nich. Pak následovala cesta
vlakem domů. Už se těšíme na
příští rok, kdy se snad bude tato
soutěž opakovat.
DANIEL KOŽINA

NAROZENINY
dospělí

děti

Balog Marek
Vagunda Adrian
Suknarovský Michal
Kostková Pavla
Folvarčná Iveta
Koziel Lukášek

6.5. 1998
9.5. 1996
12.5. 1993
15.5. 1993
16.5. 1992
19.5. 2002

Meisner Tomáš
Mladěnková Jaroslava
Ochodek Lech
Gemrotová Květoslava
Vaněk Jaromír
Suraničová Irena

8.5. 1962
9.5. 1936
10.5. 1960
20.5. 1936
28.5. 1988
30.5. 1941

VŠEM OSLAVENCŮM PŘEJEME
MNOHO BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ
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SVĚDECTVÍ

VEŘEJNÉ ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA
V dubnu byl v
Betlémské kapli
v Praze veřejně
představen nový
český překlad bible
s názvem Bible,
překlad 21. století, zkráceně Bible21. Zároveň byla zahájena akce
nazvaná Celonárodní čtení bible.
Přednes nově přeložených biblických textů v podání herců Josefa
Somra, Jana Potměšila a Evy Holubové přilákal do zcela zplněného prostoru slavné kaple stovky
lidí.
Mezi přítomnými byl také nizozemský velvyslanec Jan Lucas
van Hoorn, který ve svém projevu
připomněl, že všichni Nizozemci
znají jména dvou českých reformátorů Jana Husa a Jana Amose
Komenského, po němž jsou pojmenovány ulice v téměř každém
nizozemském městě. Právě v Nizozemsku bylo vytištěno 50.000
kusů Bible21.
Do čtení na veřejnosti se podle
organizátorů Nadačního fondu Nové Bible Kralické zapojilo
na 80 měst v České republice a
americké Chicago. Podle týmu
biblistů a bohemistů usiluje tento
překlad o maximální věrnost původním hebrejským, aramejským
a řeckým textům, ale zároveň je
napsána současnou češtinou. Od
1. dubna je volně dostupná na internetových st ránkách
www.bible21.cz.

Během dnů tedy 10.-12.dubna
2009 úspěšně proběhlo ono Celonárodní čtení Bible. Je až neuvěřitelné, kolik měst se k této spontánní akci připojilo; včetně naší
Karviné! Oficiálně se zaregistrovalo více než 80 měst, ale víme o
mnohých dalších. Na 11 místech
se za tři dny přečetla Bible celá,
jinde se četl Nový zákon, či oblíbené pasáže.
Význam celé akce potvrdila i
média, která jej sledovala od samotného počátku, a také významné osobnosti veřejného života,
které si přišli přečíst "svůj kousek" Bible. Cílem akce bylo poukázat na existenci Bible, její kulturní a historický význam a to, že
má pořád co sdělit současnému
člověku. Pro mnohé to bylo poprvé, co se setkali s touto knihou.
U nás v Karviné se četlo Boží slovo u prodejny Prior. Tam byl
umístěn malý pulpit, mikrofon,
veliký informační panel a stůl
s Biblemi21 k prodeji kolemjdoucím. Veřejného čtení se zde zúčastnili mnozí z evangelikálních
církví u nás ve městě. Také my
jsme měli vzácnou příležitost zapojit se a číst Boží slovo. Někteří
lidé se i zastavovali, jiní se zaposlouchali, další si zakoupili Bibli a
sem tam také někdo jen tak potřásal hlavou. Přiznám se, že ono veřejné čtení bylo inspirativní a povzbuzující i pro nás, byly to chvíle
zvláštního Božího požehnání.

Mnozí jsme se shodli, že by také
bylo dobré v podobných akcích
pokračovat. A také na to myslíme
a modlíme se za to. Měl jsem
možnost zaslechnout svědectví o
jednom muži, který si Bibli také
zakoupil, doma se do ní
s nadšením začetl. Četl i nahlas a
jeho syn se jej otázal, co to čte
zajímavého. Přidal se tedy k němu
a četli si Boží slovo společně! Jak
nádherné to svědectví! Jak moc to
zahřeje u srdce, věřím, že každého
z nás. Děkujeme tedy Bohu za
tuto příležitost a modlíme se, aby
podobná práce pokračovala, aby i
naše město nalezlo lásku
k Božímu slovu a lidé se také
mohli obrátit k Pánu Ježíši Kristu.
JOSEF LEDVOŇ
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SVĚDECTVÍ

VELIKONOČNÍ VYSTOUPENÍ DOROSTU
Před třemi měsíci mne Sára Folvarčná a Klárka
Slusarzová informovaly o tom, že by
chtěly s ostatními
dětmi z dorostu nacvičit na velikonoční svátky scénku. Potěšila mne jejich aktivita - tu třeba vždy využít; a
čekala jsem s napětím, co to bude.
Když jsem na internetu shlédla
perfektní, profesionálně nacvičenou
pantomimu dospěláků, trochu ve
mně hrklo. Kladla jsem si otázku nejsou naše děti na ztvárnění tohoto
vystoupení ještě příliš nezkušení a
vůbec, zvládneme to.... ? Obsah a
smysl celého představení, nádherná
hudba, závěr a konečné finále je tak
úžasné a emotivní, že nešlo jinak,

Chtěla
bych
ještě
jednou poděkovat všem
dětem, Verunce Zemanové a ostatním pomocníkům. Věřím, že vy-

než začít nacvičovat. Společné i
osobní modlitby, touha dětí něco dát
a předat druhým, přinesla nakonec
své ovoce.
Díky Ti, drahý Pane Ježíši. Opět
jsi nám ukázal, že pokud pracujeme
na určitém díle společně s Tebou,
vždy nám pomůžeš.

stoupení na
Velký pátek
nebylo první
ani poslední
a že určitě je
ještě někde
předvedeme.
MARCELA KUCHARCZYKOVÁ

SVĚDECTVÍ

KONFERENCE „NEW GENERATION“
25. 4. se naše
mládež (Pavla, Ivetka, Barča, Danek,
Jarek, Honza) zúčastnila konference
pro mladé, která byla zaměřena na
evangelizaci ve školách. Na tuto brněnskou konferenci
přijeli i týmy New Generation
z Norska. Tyto týmy úspěšně šíří Nejenže jsme s nimi hráli hry typu
evangelium na mnoha školách. „Hoď Marschmelow do pusy“, ale
ukázali nám, že Ježíše můžeme zvěstovat i kreativními způsoby a že se za
to komu jsme uvěřili, nemusíme stydět. Povzbuzovali nás a dodávali odvahu, ale připravili nás i na to, že ne
vždy se setkáme s úspěchem, ale že
to s sebou přináší i odmítnutí a nepochopení. Měli jsme opravdu požehnaný čas. Mimo jiné se konference zúčastnili i američtí misionáři ze Španělska.

Jejich kázání a semináře nás povzbudily natolik, že jsme se někteří
na zpáteční cestě odvážili jít evangelizovat. Na této konferenci bylo přítomno asi 100 mladých lidí a bylo
úžasné vidět, jak se jich Bůh dotýká.
Za sebe můžu říct, že jsem tak
požehnanou konferenci snad nezažila
a už se těším na další akce tohoto
typu.
Za mládež napsala:
BARBORA SLUSARZOVÁ
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AKCE A OZNÁMENÍ
KALENDÁŘ AKCÍ NA KVĚTEN 2009
Pátek

1.5.09

Neděle
Úterý
Čtvrtek
Pátek

3.5.09
5.5.09
7.5.09
8.5.09

Sobota
Neděle
Úterý
Čtvrtek
Pátek

9.5.09
10.5.09
12.5.09
14.5.09
15.5.09

Sobota
Neděle
Úterý
Čtvrtek
Pátek

16.5.09
17.5.09
19.5.09
21.5.09
22.5.09

Sobota
Neděle
Úterý
Čtvrtek
Pátek

23.5.09
24.5.09
26.5.09
28.5.09
29.5.09

Sobota
Neděle

30.5.09
31.5.09

9:00 hod.
17:00 hod.
9:00 hod.
17:00 hod.
18:00 hod.
16:00 hod.
17:00 hod.
7:00 - 14:00
9:00 hod.
17:00 hod.
18:00 hod.
16:00 hod.
17:00 hod.
7:00 - 14:00
9:00 hod.
17:00 hod.
18:00 hod.
16:00 hod.
17:00 hod.
7:00 - 14:00
9:00 hod.
17:00 hod.
18:00 hod.
16:00 hod.
17:00 hod.
7:00 - 14:00
9:00 hod.

23.6.2009

Mládež - odjezd na chatu
Domácí skupinka - Ka 6
Nedělní shromáždění
Biblická hodina - Škola Krista
Sborová modlitba
Mládež
Domácí skupinka - Ka 6
Škola Krista
Nedělní shromáždění
Biblická hodina - Škola Krista
Sborová modlitba
Mládež
Domácí skupinka - Ka 6
Škola Krista
Nedělní shromáždění
Biblická hodina - Škola Krista
Sborová modlitba
Mládež
Domácí skupinka - Ka 6
Škola Krista
Nedělní shromáždění
Biblická hodina - Škola Krista
Sborová modlitba
Mládež
Domácí skupinka - Ka 6
Škola Krista
Nedělní shromáždění

od 8:00 hodin

Celodenní modlitby
v AC Oldřichovicích
NLI, zakládání sborů

Sesterské setkání
AC Havířov
30. května 2009
od 14:00 hodin.

Na Letnice
se připravuje společné
shromáždění v Polsku
Více info bude oznámeno ve sboru

OPĚT V PRODEJI
Překlad 21. století
Ve sborové prodejně knih za
jedinečnou cenu 150,- Kč

ŠKOLA KRISTOVA
Od 5.5.09 začínáme… každé úterý od 17,00 a každou sobotu od 7,00
Vyučování základních křesťanských principů, které připravil americký pastor Bertram Clendennen, nedílnou součástí školy jsou modlitby. Je to „letniční“ vyučování stojící pevně na biblických
základech s důrazem na posvěcený život naplněný Duchem svatým.

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

15.-17.5.2009
Vandr na
Pulčínské skály
Máš-li 14 a více let, zveme tě na
dva dny do krásné přírody. Les,
skalní labyrint, večery u ohně,
ranní ztišení pod širým nebem,
noví přátelé,…
Těšíme se na vás, přijeďte :-)
mládež z AC Kopřivnice, info na nástěnce
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MODLITBY A PŘÍMLUVY
SBOR
Modlitby za nemocné - děti
-

BOJČUKOVÁ Eva - cukrovka
FOLVARČNÁ Iveta - skolióza
FOLVARČNÁ Sára - ekzém
KRUCINA Marek - uzdravení
LEDVOŇOVÁ Johanka - astma
LEDVOŇ Natanek - astma, alergická rýma a ekzém
- SLUSARZOVÁ Barbora - skolióza
Modlitby za nemocné - dospělí
-

-

- 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, parkoviště, 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)

BÍLKOVÁ Maria - celkové uzdravení
BALÁŽ Mirek - páteř
BOJČUKOVÁ Iveta - pevné zdraví
DOHNALOVÁ Růžena - vysoký tlak,
žaludek (Bohumín)
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
EVANGELIZACE
TRZYNIECKÁ Žofie - posilnění
požehnání
dětského kroužku na ZŠ
TUREČKOVÁ Lenka - roztroušená
Komenského
skleróza

-

služba v Domově důchodců
evangelizační skupinka Karviná 6
letní evangelizační aktivity
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 evangelizaci ProChrist
- za pořádání akce „Celonárodní čtení
bible“ s ostatními církvemi
- za pokojný odchod sestry Dulavové
na věčnost
- za úspěšnou operaci sestry I. Skřivánkové
- za vyřešení bydlení M. Jaroškové
- za finanční dary na stavbu v dubnu)
- za provedené stavební práce
- za ochotné a vytrvalé služebníky
- za pokoj v naší zemi

SBOROVÉ NOVINY
pravidelný měsíčník sboru Apoštolské církve v Karviné, číslo 5, 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. 5. 2009

