
BŮH JE NAŠE ÚTOČIŠTĚ! 
Bůh je naše útočiš-
tě, naše síla, po-
moc v soužení vždy 
velmi osvědčená. 

Žalm 46:2   
 

 Jak nádher-
né a vzácné je vě-

domí, že náš Pán je naším útočiš-
těm! Co to ale znamená? Útočiště 
bylo a je vlastně místem k úkrytu, 
skrýš, něco jako bunkr či pevnost. 
Sloužilo především k ochraně před 
nepřítelem. Bylo to však také místo 
odpočinku, pokoje a ztišení. Jaké to 
je být v úkrytu před nepřítelem? 
Jde o to, aby nás nepřítel neviděl, 
abychom se mu skryli a byli 
v bezpečí. Když jsme byli mladší 
kluci, s velikým nadšením jsme 
hráli zvláštní hry na schovávanou. 
Rozutekli jsme se na předem da-
ném území a našli si svůj úkryt, své 
útočiště. A pak přišly ty chvíle! Je-
den starší hoch nás začal hledat. 
Dodnes si vzpomínám, jak jsem ve 
své skrýši pod schody zatajoval 
dech, aby mě nezaslechl. Jak blízko 
jsem cítil závan větru, když vstou-
pil do chodby a slyšel, jak pomalu 
kráčí a blíží se. Tehdy mě tam ne-
našel. Měl jsem dobrou skrýš. 

 I v oné době Žalmů měl Izra-
el mnohé nepřátele a potíže, před 
k t e rými se  rá d i  uk rýva l i 
v útočištích, skrýších. Byli to např. 
Pelištejci, Amalekité, Egypt. Často 
byli vystaveni nepřátelským ná-
jezdům ze severu, jihu, východu i 
od moře. Tlak hord, řinčení mečů, 
kopí, hukot vozů a řehtání koňů - to 
vše přímo volalo po hledání útočišt-
ných míst. Kde se skrýt? 

 Podobně i my, v dnešní době, 
jsme jako Izrael vystaveni různým 
nepřátelským útokům. Proti nám 
bojuje satan, jeho démoni, ale také 
hříšné sklony a světské hodnoty. I 
my někdy pod takovým tlakem vo-
láme: „Kde se skrýt?“ Ano, Bůh je 
naše útočiště! Halelujah! Máme 
kde se schovat a být v bezpečí. Mů-
žeme si nyní přečíst několik nádher-
ných míst o úkrytu v Božím slově: 
Žalm 17:8  Ochraňuj mě jako zří-
telnici oka, skryj mě ve stínu svých 
křídel. 
Žalm 64:3  skryj mě, když se zlovol-
níci tajně radí, když se bouří, kdo 
páchají ničemnosti, 
Izajáš 49:2  Učinil má ústa ostrým 
mečem, skryl mě ve stínu své ruky. 
Udělal ze mne výborný šíp, ukryl 
mě ve svém toulci. 
Žalm 143:9  Vysvoboď mě od ne-
přátel, Hospodine, u tebe si hledám 
úkryt. 
Žalm 9:10  Hospodin je zdeptané-
mu nedobytným hradem, v dobách 
soužení je hradem nedobytným. 
Žalm 14:6  Radu poníženého ostou-
zíte, ale Hospodin je jeho útočiště. 

Dnes i na nás působí různí 
nepřátelé. Nepokoj, nejistota ohled-
ně financí, zabezpečení, práce, ně-
kdy jsou to pomluvy našich spolu-
pracovníků, neporozumění ze stra-
ny našich blízkých, jindy to mohou 
být obavy o naše zdraví, o naše po-
volání před Bohem, náhlé pochyb-
nosti, podivné pocity, nahněvanost, 
podrážděnost, potíže s výchovou, 
těžkosti v manželství. Toto jsou 
mnohdy naše reálné boje. Občas je 
to tak silné a těžké. Potřebujeme 
úkryt! Chci tě dnes, bratře, sestro, 
povzbudit: schovej se v Něm, uteč 

se k Němu! Je velmi osvědčenou 
pomocí! Jiný překlad říká, že je 
pomocí vždy stále přítomnou. Ne-
zklame tě. Neexperimentujme 
s jinými „průhlednými“ úkryty, kde 
nás nepřítel brzy zase najde. Je tady 
osvědčená pomoc, skryjme se 
v Něm. Boží slovo říká: Deut. 
4:7  Což se najde jiný veliký národ, 
jemuž jsou jeho bohové tak blízko, 
jako je nám Hospodin, náš Bůh, 
kdykoli k němu voláme? Pán Ježíš 
je př ítomný, tak blízko – 
k odpuštění, uzdravení, upokojení, 
napomenutí, povzbuzení, přikrytí.  

Jak jen se v Něm skrýt? Při-
cházejme k němu v modlitbě, ale 
v takové modlitbě, kdy máme na 
Něj opravdu čas. Na mládežnickém 
pobytu v Komorní Lhotce jsem se 
modlil, aby přišel Boží Duch na 
očekávající mládežníky. Avšak na 
počátku jsem ve svém duchu vní-
mal hodně těžkou atmosféru. Ptal 
jsem se, kde je překážka. Pán mi 
ukázal, že jsme zvyklí příliš spě-
chat a myslet už na další věci, co 
bude pak. „Máte na Mě čas? Jste 
rozhodnuti mi věnovat úplnou po-
zornost, veškerý čas? Nebo máte 
ještě svůj jiný program?“ Pak jsem 
začal vyznávat: „Pane, náleží ti náš 
veškerý čas. Máme čas, nic jiného 
nemáme. Nespěcháme. Máme 
čas…“ A pak začal Pán mnohým 
dávat obrazy a promlouval. Díky 
Jemu za to! Potřebujeme se oprav-
dově skrýt v Něm, nejen si na to 
hrát, či o tom mluvit. Kéž je nám 
všem Pán v tom milostiv i v našich 
dalších dnech a bojích. 
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 Jednoho dne 
jsem se odhodlal 
pustit se do učení 
autoškoly. Navštívil 
jsem první kancelář 
autoškoly, co mě 
napadla. Ale protože 

se blížily Vánoce, byl můj nástup 
odsunut až na leden. Mnoho lidí 
říká, že se právě v zimě učí řízení 
nejlépe. Spíše jsem se začal bát 
právě nového roku, kdy jsem čekal 
více sněhu, kterého předtím moc 
nebylo. Když jsem se od teorie pře-
sunul do praxe, při první jízdě se 
mi vcelku dařilo. Problémy se stra-
chem ale nastaly, když začalo sně-
žit. Modlil jsem se za příjemnější 
počasí, nebo jeho zklidnění. Uká-
zalo se ale, že jízda na zasněžené 
silnici je v určitých ohledech lehčí 
než v létě, na suché. Proč bych se 
ale bál počasí, když vedle mě seděl 
někdo bližší, než jsem čekal! 
Nejen, že mě Bůh provázel časem 
v autoškole stráveným, ale dopřál 

mi učitelku, která navštěvuje sbor 
Agape v Těšíně! Spolu se mnou se 
také učily autoškolu tři slečny 
z  e v a n g e l i c k é h o  k o s t e la 
v Albrechticích. Takové okolnosti 
mě povzbudily. 
 Poté ale přišel čas pravdy – 
zkoušky. Přiznám se, že jsem se 
moc neučil. Jízda a údržba vozidla 
dopadla dobře, ale na to abych pro-
šel, mě právě písemný test nepustil. 
Potrestal jsem se za hloupost sám. 
Opravný test se měl konat další 
týden. Poté se posunul ještě o dva 
dny. To mi dodalo nejen 
více času, ale i odvahy. 
 V tom čase jsem 
v Bibli pročítal Šala-
mounova přísloví. Zná-
mí mi říkali, ať se učím, 
a já je neposlechl. 
Nejen v autoškole, ale i 
dál do života mi budou 
dobré verše z druhé ka-
pitoly Přísloví. 
Je tam psáno o moud-

rosti, která sama nepřijde, pokud ji 
nebudeme hledat.  Opravný test 
jsem napodruhé udělal už dobře a 
mohl jsem se těšit z řidičáku. 
 A co na závěr můžu říct? 
Snad jen, že autoškola mě nenauči-
la jen řídit… 
 

JAROMÍR  VANĚK  
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AUTOŠKOLA 
SVĚDECTVÍ 

 Děti 
 
 Balogová Rachelka 
 Meisner Daniel  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Dospělí 
 
 

Harakalová Soňa  
Fízerová Helena 
Balasová Edeltruda  
Brůnová Jaroslava 
Bojčuková Gizela  

9.6.2003 
13.6.1995  

 

9.6.1957  
9.6.1961 

16.6.1937 
18.6.1966 
23.6.1938   

VŠEM OSLAVENCŮM PŘEJEME  
MNOHO BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ 

NAROZENINY 



SBOROVÉ NOVINY  6/2009 AC KARVINÁ  str. 3 

ODPOČÍVÁNÍ V JEŽÍŠI V NEBEZPE ČNÝCH ČASECH 
 Po léta jsem věrně 
varoval, že brzy přijde celo-
světová ekonomická pohroma. 
Právě teď vidíme, že k ní na 
celém světě dochází. Upozor-
ňoval jsem, že křesťané budou 
trpět, že dojde k velkým 
ztrátám a strádáním, a to se již 
děje. Na velké množství dra-
hých svatých na celém světě 

teď dopadá velký finanční a duševní stres. 
Jakkoli jsou tyto věci strašné, na žádnou z nich by-
chom neměli zaměřovat svou energii a službu. Přes-
něji řečeno, měli bychom dál hlásat lásku Boha Otce 
a milost našeho Spasitele Ježíše k nám. 
Vím, že životní styl Američana – vlastně životní styl 
lidí v každém prosperujícím národě – se brzy perma-
nentně změní. Vím, že všechno se roztáčí a otřásá. 
Ale když ráno vstávám, nestrachuji se: „Co budeme 
jíst? Co si oblékneme? Co bude s teplem, světlem, 
bezpečím?“ Ježíš nás varoval, abychom to nedělali. 
Místo toho večer, když jdu spát, odpočívám v lásce 
svého nebeského Otce. Faktem je, že já vím, že 
nejsem Bůh a že jen On sám řídí všechny tyhle věci. 
Dělám prostě jen to, co dělal prorok Izaiáš: spoléhal 
plně na Hospodina. Tento prorok oznamoval věřícím 
všech dob: „Člověka spoléhajícího na tě ostříháš v 
pokoji; v pokoji, neboť v tebe doufá“ (Izaiáš 26:3). 
Bůh nemůže lhát. Písmo jasně říká: máme být ve 
střehu, napomínáni a varováni prorockými poselství-
mi, která přinášejí boží strážní. Rovněž máme věno-
vat pozornost prorockým poselstvím zjeveným a 
potvrzeným v Písmu. Stručně řečeno, máme shro-
máždit všechny poznatky a zprávy o nadcházejících 
bouřích, abychom mohli připravit svá srdce na coko-
liv, čemu budeme čelit. Nemáme dovolit strachu 
anebo úzkosti, aby stravovalo naše myšlení, ovládlo 
naše mysli nebo se zmocnilo našich srdcí. Temnota 
určitě přichází a soud je u našich dveří. Ale jako 
Boží lid nemůžeme dovolit, aby nám jakýkoliv mrak 
nebo temnota skryla to veliké světlo jeho zaslíbení 
lásky a milosti k jeho lidu. Musíme být velice dobře 
informovaní Božím slovem a jeho proroky, ale ne-
máme se prorockým zprávám věnovat tolik, že to 
ovládne naše životy. Ďábel by byl moc rád, kdyby se 
to stalo. Ví, že nás nedostane do pochybností o Bo-
žím slově, pokud jde o Boží soud, tak se pokusí nás 
dostat do jiného extrému a dovést nás do strašlivé 
posedlosti mimořádně nebezpečnými časy. Jednodu-
še řečeno, Satan tě chce okrást o veškerou naději tím, 
že tě bude stravovat zlověstnými myšlenkami. Ale 
my nemůžeme pochopit nebo vyřešit budoucnost 
tím, že do nich budeme neustále zahloubaní. Ve 
skutečnosti se ti může stát, že zabředneš do strachu a 
utkvělých představ o hrozných událostech. Apoštol 
Pavel nás uklidňuje tímto pokynem: „Dále pak, 
bratří, kterékoli věci jsou pravé, kterékoli poctivé, 
kterékoli spravedlivé, kterékoli čisté, kterékoli milé, 
kterékoli dobropověstné, jestli která ctnost, a jestli 
která chvála, o těch věcech přemyšluj-
te“ (Filipenským 4:8). Jinými slovy: „Slyšeli jste 
všechna tato varování. Teď dbejte na to, co Boží 
slovo zjevuje a co říkají jeho strážní. A nakonec 
upřete své myšlenky na Ježíše a jeho dobrotu.“ 
 Stejně nádherná naděje, jakou měl v nebezpeč-
ných časech ve své době Izaiáš, je dostupná i nám. 
Toto zaslíbení odpočinku se týká „všech, kdo spolé-
hají na Hospodina.“ 
Izaiáš byl přemožen tím, co viděl, že se kolem ve 
světě děje. Ale Písmo ukazuje, že se těšil z velikého 
pokoje. Jak mohl dojít na místo takové pokoje se 
vším, co viděl? Existují pro to dva důvody: 
Za prvé, když nad národem visel soud, připravený 
udeřit, byl Izaiáš v neustálém společenství s Bohem 

v modlitbě. „Také na cestě soudů tvých, Hospodine, 
očekáváme na tě; ke jménu tvému a k rozpomínání 
se na tě patří žádost duše“ (Izaiáš 26:8). Izaiáš byl 
připravený na všechno, protože se již „bez přestání 
modlil.“ Musím se tě zeptat: když udeří bouře, jdeš k 
Bohu v modlitbě, jako to dělal Izaiáš? Pokud ano, 
pak získáš sílu, protože tvoje mysl si zvyká upínat se 
k lásce tvého svrchovaného nebeského Otce, a On ti 
bez ustání zjevuje svou moc a povzbuzuje tě, že to 
zvládneš. 
 Pán skutečně netouží po tom, aby nás tato 
biblická proroctví a varování vyděsila. Zde je velice 
jasně řečeno, jaké je v této věci Ježíšovo srdce: 
„Pokoj zůstavuji vám, pokoj svůj dávám vám; ne 
jako svět dává, já dávám vám. Nermutiž se srdce 
vaše, ani strachuj“ (Jan 14:27). 
V evangeliu Matouše Ježíš prorokoval o budoucích 
událostech ve světě, a znělo to hrozně. Mluvil o 
válkách, morech, zemětřeseních na různých místech. 
A varoval své posluchače: „Vydají vás v soužení, a 
někteří z vás budou dokonce zabiti. Rozmnoží se 
nepravost. Povstanou falešní proroci a mesiášové a 
mnohé podvedou.“ 
Později v Matouši Ježíš vysvětluje svoje důvody, 
proč na tyto katastrofické události předem upozorňu-
je. Říká, že nám ty věci pověděl, abychom, až uvidí-
me, že se dějí, v něho věřili. 
Ježíš se nesnažil na nás uvalit břemeno strachu. Spíš 
prostě nechtěl, abychom byli překvapeni, až na nás 
strašné bouře udeří. Nechtěl, aby naše víra ztroskota-
la, až budeme náhle čelit neuvěřitelnému strádání a 
utrpení. Nejvíc ze všeho chtěl, abychom věřili, že 
existuje Pán, který je nad všemi těmi věcmi, Otec, 
který nás dost miluje, aby nás na ně upozornil, varo-
val nás a ve všem nás uchoval. 
 Izaiáš se díval za všechny ty věci, které se 
děly, směrem k větší vizi, kterou mu Bůh dal. V této 
vizi viděl Izaiáš Pána, který přichází, aby svým 
dětem setřel slzy, odstranil jejich břemena a osvobo-
dil je ze všech jejich vin a strachu. 
„Pro čež řekne v ten den: Aj, Bůh náš tento jest, 
očekávaliť jsme na něj, a vysvobodil nás. Onť jest 
Hospodin, jehož jsme očekávali; plésati a veseliti se 
budeme v spasení jeho … Sehltí i smrt u vítězství, a 
setře Panovník Hospodin slzu s všeliké tváři, a poha-
nění lidu svého odejme ze vší země; (nebo Hospodin 
mluvil)“ (Izaiáš 25:9, 8). 
Tady je druhý důvod, proč se Izaiáš dostal na místo 
pokoje navzdory všem otřesům kolem. Říkal nám – 
vlastně věřícím ve všech dobách: „Vy, kdo žijete v 
opravdu posledním čase, můžete mít také tuto dvoji-
tou porci pokoje. Odevzdejte se prostě důvěře v 
Pána, své Skále.“ 
„Doufejtež v Hospodina až na věky; nebo v Hospodi-
nu, v Hospodinu jest skála věčná“ (26:4). „Aj, Bůh 
silný spasení mé, doufati budu, a nebudu se strašiti; 
nebo síla má a píseň a spasení mé jest Bůh Hospo-
din“ (12:2). 
 Po mnoho měsíců jsem prohledával a studoval 
Písmo, prosil Pána, aby mi dal poselství naděje a 
povzbuzení pro tyto těžké časy. Můj duch volal: 
„Pane, prosím tě, promluv k mému srdci slovo pro 
tvé děti, protože jen ty máš slova věčného života. Jen 
Ty nám můžeš říci v takových časech slovo útěchy.“ 
Duch svatý odpověděl na moji modlitbu a promluvil 
k mému srdci toto: „Dám ti jednoduché zaslíbení z 
mého Slova. A když mu opravdu podřídíš svůj život, 
provede tě to slovo každým a všemi nebezpečnými 
časy.“ Milovaní, vím, že jestliže se chopíme přede-
vším tohoto verše, když mu budeme plně důvěřovat, 
bude pro nás každodenním mocným zdrojem víry. 
Zde je to zaslíbení, které mi Duch svatý ukázal: 
„VÁŠ OTEC VÍ, ČEHO JEST VÁM POTŘEBÍ, 
PRVÉ NEŽ BYSTE VY HO PROSILI“ (Matouš 

6:8). Ve 12. kapitole Lukáše Ježíš vyjmenovává ty 
věci, o nichž říká, že náš Otec ví, že je potřebujeme. 
Těmito potřebami jsou, stručně řečeno, jídlo, pití a 
oblečení. „Protož pravím vám: Nebuďte pečliví o 
život svůj, co byste jedli, ani o tělo, čím byste se 
odívali ... A poněvadž trávu, kteráž dnes na poli jest, 
a zítra do peci uvržena bývá, Bůh tak odívá, čím více 
vás, ó malé víry?“ (Lukáš 12:22, 28). 
Ježíš mluví o trávě, která je dnes hustá a zelená, ale 
zítra bude posečená. Připomíná nám, že jí dává život 
a pečuje o ni. Neodvažujme se myslet si, že se o naše 
potřeby stará méně než o trávu. On ví naprosto doko-
nale, co potřebujeme, zda jídlo, finance nebo oděv. 
Ježíš dodává: „Nebo těch všech věcí národové světa 
tohoto hledají, Otec pak váš ví, že těch věcí potřebu-
jete“ (12:30). Opět nám Ježíš připomíná: „Zde je 
všechno, co potřebujete vědět: váš nebeský Otec ví, 
jaké jsou vaše potřeby, On je již vyjmenoval.“ Moji 
hlavní myšlenkou je teď: BŮH VÍ, A TO JE VŠE, 
NA ČEM ZÁLEŽÍ. 
 Ježíš slíbil: „Ale raději hledejte království 
Božího, a tyto všecky věci budou vám přidány. Ne-
boj se, ó maličké stádce, neboť se zalíbilo Otci vaše-
mu dáti vám království“ (Lukáš 12:31–32). Když mu 
budeme prostě a jednoduše věřit, náš Pán nám po-
žehná vším, co potřebujeme. 
Jestliže se obáváš o blaho své rodiny v nadcházejí-
cích dnech, mám pro tebe dobrou zprávu: Tvoje děti 
jsou Boží děti. A On se stará o své nejmilejší víc než 
ty. Ježíš ví přesně, co všechno potřebuješ, abys pře-
žil. 
ON VÍ O TVÉ POTŘEBĚ MÍT STŘECHU NAD 
HLAVOU. ON VÍ PŘESNĚ, JAKÝ JE TVŮJ 
ÚVĚR NA BYDLENÍ NEBO MĚSÍČNÍ SPLÁTKY 
HYPOTÉKY. ON VÍ KOLIK HLADOVÝCH KR-
KŮ MUSÍŠ NASYTIT, A ZNÁ MNOŽSTVÍ JÍDLA 
VE TVÉ SPÍŽI. MŮŽEŠ MU NAPROSTO DŮVĚ-
ŘOVAT, ŽE NAPLNÍ VŠECHNY TVÉ POTŘEBY, 
PROTOŽE ON SLÍBIL, ŽE TO UDĚLÁ. 
Je tragedií, že mnoho lidí v nadcházejících dnech 
zahořkne, protože Bůh neodpoví na jejich modlitby, 
aby ochránil jejich současný životní styl. Mnozí 
nikdy nepoznali takové utrpení, kterému teď čelí-
me.Ale Pán říká bohatým stejně jako chudým: 
„Neboj se o své pozemské bohatství. Dej mi kvalitní 
čas a věř mi. Já se postarám o všechny tvé budoucí 
potřeby. Budeš zaopatřen všemi nezbytnostmi, které 
potřebuješ, abys mohl existovat.“ 
 V tuto chvíli se světové události pohybují tak 
rychle, že s nimi nikdo nedokáže držet krok. Právě 
když píši tato slova, ztratil americký trh cenných 
papírů miliardy. Důsledky těchto věcí jsou příliš 
hluboké a komplikované k prozkoumání. 
Naše víra je zakotvena v tomto: NÁŠ NEBESKÝ 
OTEC NÁS ZNÁ – VÍ PŘESNĚ, CO POTŘEBUJE-
ME A KDY TO POTŘEBUJEME – A PRÁVĚ TEN 
FAKT, ŽE ON VÍ, JE DOSTATEČNÝM DŮKA-
ZEM TOHO, ŽE JSME V JEHO PÉČI. ON SE Z 
NÁS TĚŠÍ A MY JSME SCHOULENI V JEHO 
NÁRUČÍ, ŽIVI A ZDRÁVI. 
Daniel řekl o Hospodinu: „On zjevuje věci hluboké a 
skryté; zná to, což jest v temnostech, a světlo s ním 
přebývá“ (Daniel 2:22). Bůh ví všechno o temných 
dnech, které jsou před námi. A ví, že ani tato temno-
ta nám nemůže zatemnit jeho tvář. 
Opravdu, naši jasnou cestu skrze těžké časy nalezne-
me jedině v důvěře v Pána. On nás dnes volá, aby-
chom měli prostou víru jako děti v jeho věrnost. 
Držme svůj zrak na Ježíši. Věřme v jeho velikou 
lásku a péči o nás. „Všelikou péči svou uvrhouce na 
něj. Nebo on má péči o vás“ (1.Petr 5:7). 
 

DAVID  WILKERSON  
© 2008 World Challenge, Inc.,  

PO Box 260, Lindale, Texas 75771  

K ZAMYŠLENÍ 
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 Jako každý rok, 
tak i letos naše mlá-
dež vyjela na třídenní 
pobyt do Komorní 
Lhotky. Tentokrát jelo 
šestnáct lidí, což bylo 

velmi mnoho. Byla rozdělena té-
mata pro skupinky po čtyřech li-
dech, takže jsme si většinu progra-
mu tvořili sami. Letošními tématy 
byly: Boží přítomnost, Reálné krá-
lovství a čtení Bible. 
 Do Komorní Lhotky se vrací-
me vždy rádi, poněvadž zažíváme 
spoustu legrace, máme čas na se-
znamování s ostatními, ale máme 
také zvláštní večery, kdy můžeme 
zažívat Boží blízkost na vlastní 

„kůži“. Já osobně se na tyto večery 
vždy těším, protože vím, že Bůh 
má pro mne i ostatní připraveno 
vždy něco speciálního; a tento ve-
čer nebyl výjimkou. Když jsme se 
modlili, pocítil jsem zvláštní pocit. 
Bůh mi ukázal kolikrát pro nás plá-
če a rmoutí se kvůli nám. To mě 
zasáhlo natolik, že jsem 
plakal ještě dlouho poté. 
Některým Bůh ukázal, 
jak máme nakládat se 
svým životem. Tomáš 
měl vidění domu, který, 
když byl ještě nový, tak 
byl opravdu krásný, ale 
po čase šlo vidět, jak 
dům porostly popínavé 

rostliny a úplně ho pohltily. Tím 
mu chtěl Bůh ukázat, že bychom 
neměli nechat hřích, aby nás úplně 
pohltil, ale pokaždé, když je jenom 
náznak něčeho takového, měli by-
chom se toho co nejrychleji zbavit. 
I další měli různá vidění a prorocké 
obrazy. 
 Jsme za to Pánu vděčni. 
Možná si někdy myslíme, že Bůh 
jedná pouze s dospělými, ale mladé 
lidi si také používá, protože On 
nehledí na věk, ale na srdce. Proto 
vás všechny prosím, modlete se i 
za nás. Pokoj Boží. 
 

HONZA  ROKOSZ 

MODLITEBNÍ VE ČER 
 Podobně jako 
Honza bych se i já 
s vámi chtěla podělit 
o svůj prožitek, který 
jsem měla na pobytu 
mládeže v Komorní 
Lhotce při modlit-

bách. Bůh mi dal také obraz. 
 Viděla jsem zamrzlé jezero, na 
kterém bruslili různí lidé. Pak jsem 
uviděla jednu dvojici a pochopila 
jsem, že jedna z těch osob jsem já. 
Bruslila jsem s tím druhým člově-
kem a byla jsem šťastná. Ale zane-
dlouho jsem se od toho člověka 
oddělila a bruslila si svou cestou. 

Po chvíli jsem si uvědomila, že 
jsem sama a zmocnil se mě strach. 
Ten člověk tam pořád stál a čekal. 
Rozběhla jsem se k němu, ale led 
se mi začal klouzat pod nohama, 
jako bych plula proti proudu. Stálo 
mě to spoustu námahy a pádů, ale 
krůček po krůčku jsem se mu při-
bližovala.  Strach stále sílil. Na po-
kraji vyčerpání jsem udělala velký 
skok a padla mu k nohám a držela 
se jich, rozhodnutá, že se už tento-
krát nepustím. V tu chvíli byl vše-
chen strach pryč, a já jsem byla 
zase šťastná. 
 Ráno, když jsem listovala svou 

Biblí, narazila jsem na tento verš: 
Stezku života mi dáváš poznat;  
vrcholem radosti je být s tebou,  
ve tvé pravici je neskonalé blaho 

Žalm 16:11 

BARBORA  SLUSARZOVÁ  

MLÁDEŽNICKÝ POBYT 
SVĚDECTVÍ 



SBOROVÉ NOVINY  6/2009 AC KARVINÁ  str. 5  

AKCE A OZNÁMENÍ 

 

Úterý 
Čtvrtek 
Pátek 
 
Sobota 
Neděle 
Úterý 
Čtvrtek 
Pátek 
 
Sobota 
Neděle 
Úterý 
Čtvrtek 
Pátek 
 
Sobota 
Neděle 
Úterý 
Čtvrtek 
Pátek 
 
Sobota 
Neděle 
Úterý 

2.6.09 
4.6.09 
5.6.09 

 
6.6.09 
7.6.09 
9.6.09 

11.6.09 
12.6.09 

 
13.6.09 
14.6.09 
16.6.09 
18.6.09 
19.6.09 

 
20.6.09 
21.6.09 
23.6.09 
25.6.09 
26.6.09 

 
27.6.09 
28.6.09 
30.6.09 

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. 

17:00 hod. 

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 
Biblická hodina - Škola Krista 

 

KALENDÁŘ AKCÍ NA ČERVEN 2009 

 

23.6.2009  
od 8:00 hodin 

Celodenní modlitby 
za projekt  

zakládání sborů  
 

v AC Oldřichovicích 

 

OPĚT V PRODEJI 
 
 

Překlad 21. století 
 
 

Ve sborové prodejně knih za 
jedinečnou cenu 150,- Kč 

Misijní cesta – NEPÁL 
 

projekce 
Pavel Gwoždz 

 
19.6.2009  v 17:00 hodin 

 

AC Karviná 
 
 

ŠKOLA KRISTA  
Od 5.5.09 každé úterý od 17:00 a každou sobotu od 7:00 - 14:00 hodiny 

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, abys-
te se neúčastnili 
jeho hříchů a abyste nedostali z 
jeho ran!“  (Zj 18,4) 
 

Bližší informace ve sboru 

Srdečně zveme na letní týdenní  
pobyt pro starší mládežníky  
do Sněžné u Krásné Lípy 

 

25.7. – 1.8.  2009 
 

Budeme poznávat krásu Lužických hor  
a Česko-Saského Švýcarska. 

 

Pobyt je určen především pro svobodné. 
 

Uzávěrka p řihlášek je 23.7.2009 
 

Kontakt:      tel:  777 695 080 
email: j.brunova@seznam.cz;   www.stkm.cz 

 

Vaše případné dotazy rádi zodpovíme na kontaktním telefonu. 
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SBOR 
Modlitby za nemocné - děti 

- BOJČUKOVÁ Eva - cukrovka 
- FOLVARČNÁ Iveta - skolióza 
- FOLVARČNÁ Sára - ekzém 
- KRUCINA Marek - uzdravení  
- LEDVOŇOVÁ Johanka - astma 
- LEDVOŇ Natanek - astma, alergic-

ká rýma a ekzém 
- SLUSARZOVÁ Barbora - skolióza 

Modlitby za nemocné - dospělí 

- BÍLKOVÁ Maria - celkové uzdravení 

- BALÁŽ Mirek - páteř  
- BOJČUKOVÁ Iveta - pevné zdraví 

- DOHNALOVÁ Růžena - vysoký tlak, 
žaludek (Bohumín) 

- DORUŠINCOVÁ Karin - Diabetes 
 Insipidus (podvěsek mozkový) 
- FÍZEROVÁ Helena - plícní onemoc-

nění  
- 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 - astma, 
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 - léčba 
trombózy, křečové žíly  

Těhotné maminky 
-  LEDVOŇOVÁ Michaela 

-  PODZIMKOVÁ Beáta 

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 
i o prázdninách, duchovní požehnání 

- čerstvé vanutí Ducha svatého 
- Boží milost pro časy ekonomické 

krize a propouštění (moudrost pro ty, 
kterých se krize nějak dotkne) 

- prosby o růst dalších služebníků 
- návrat zatoulaných oveček 
- skupinka v Bohumíně 

Sborový dům 
- dokončení modlitebny v nejbližší 

době, a bezproblémové využití pod-
nájmu v motelu Carbokov 

- dokončovací práce (chodník, kanali-
zace, 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 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) 
- KOZIEL Roman  - (Hustopeče) 

EVANGELIZACE  
- požehnání dětského kroužku na ZŠ 

Komenského 
- 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 Oldři-

chovice - zotavení po operaci, celko-
vé 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, 

buddhisty, hinduisty, ateisty, a jiné 
 

DĚKUJEME PÁNU 
- za bratry a sestry ze sboru, kteří již 

roky věrně následují Pána Ježíše  
- za zájem o Školu Krista 
- za uzdravení sestry I. Skřivánkové 
- za finanční dary na stavbu v květnu 
- 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 6, 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. 6. 2009 

SBOROVÉ NOVINY 


