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Sborové noviny
Pravidelný měsíčník sboru Apoštolské církve v Karviné

ÚVODNÍK

NEBOJ SE, JEN VĚŘ!
Marek 5:21-43 malu se blíží k domu, kde leží jeho dcerka, když v tom se Ježíš
Toto jsou slo- zastavuje a ptá se, kdo se ho dova Pána Ježíše před- tknul. My víme, že se nakonec
stavenému synagó- žena, která prožila uzdravení, přigy, který se jmeno- znala a došlo k rozhovoru
val Jairos. Přišel za s Mistrem, jenže co v té chvíli
Ježíšem, jako za poslední nadějí. Jairos? Tak naléhavě potřeboval,
Nevíme, co se mu zrovna honilo aby už byli u něj doma, u jeho mihlavou, ale můžeme vidět zlome- lované dcerušky.
ného muže, plného bolesti a bezNevíme, jak reagoval, co se
moci, který veškerou svoji naději odehrávalo v jeho nitru, ale položupírá na Ježíše. Nehledí na své me si opět otázku, jak reagujeme
postavení, ani na to, co si lidé řek- my, když se nám zdá, že Pán otálí
nou, že on tak významný muž, jde s vyslyšením našich modliteb? A
za takovým člověkem, jako byl dokonce když modlitby jiných
jsou zodpovězeny okamžitě. Co se
Ježíš.
Co se vlastně stalo? Jeho děje v našem nitru? Možná je to
dcera je na tom velice špatně. pro nás povzbuzením naší víry, že
Pravděpodobně to lékaři vzdali, Bůh dokáže vyřešit i naši situaci a
viděli, že nelze již nic dělat. Ale odpovědět na naše modlitby. MožJairos to nevzdává, slyšel o Ježíši, ná nás to vede ke strachu, jestli na
který jediný může jeho dceři po- nás Bůh nezapomněl. Ať už Jairos
moci… myslím, že většina z nás prožíval cokoliv, to co následovaten příběh zná, ale zamysleli jsme lo, bylo to, že se dozvídá, že jeho
se nad tím, co to znamená pro dcera zemřela. Dokonce mu bylo
nás? Zkusme se vžít do role Jaira! doporučeno, aby již Ježíše neobtěMožná nemusíme jít až tak dale- žoval. Dovedeme si to představit?
ko, stačí, když se podíváme na své Možná ne situaci Jaira, ale situaci
životy, na naše na první pohled naši, kdy se dozvídáme, že je pozbeznadějné situace. Jak reaguje- dě, že věc, za kterou jsme se modme? Obracíme se na Pána Ježíše a lili, aby se nestala, je najednou
svěřujeme mu naše strachování a tady. Konec všem nadějím, a my
bezmocnost? Věřím, že ano, ale se ptáme: Pane, proč sis nepospípodívejme se, jak příběh pokraču- šil? Proč jsi nezasáhl jinak? Proč,
je. Jairos dostal kladnou odpověď to dopadlo takto? U Jaira takovou
od Ježíše, že s ním půjde.
otázku nevidím, ale cítím, že jeho
Tak někdy i my v tom na- srdce bylo naplněno strachem
šem očekávání dostaneme odpo- z toho, co bude teď? To je opravvěď, že se Pán o nás postará, a du konec?
očekáváme Boží rychlou odpověď
Myslím, že podobně reagujea rychlý obrat situace k lepšímu. me i my, když z mračen nad naJairos jde s Pánem Ježíšem a po- šimi hlavami začne kapat déšť.

Někdy se objeví i pořádný liják.
Ale podívejme se znovu na odpověď Pána Ježíše. Neboj se, jen
věř! Věřím, že to je Boží odpověď
i pro nás. Do těch našich situací,
problému a bouřek, které se někdy
stahují nad našimi životy. Věřím,
že tato slova pozvedli Jairovu víru
a plně se vložil do rukou Božích,
v očekávání Božího působení
v nastalé situaci. To je výzva i pro
nás, abychom stejně jako Jairos
reagovali na slova Pána Ježíše
Krista.
On je ten Jediný, kdo plně
rozumí naší situaci a kdo může dát
východisko. A tak toužím, abychom vzali vážně výzvu našeho
Pána a přestali naslouchat naším
strachům, a začali věřit, že On je
tím, kdo nás neopustí a nikdy se
nás nezřekne. Ježíš nikdy nepřichází pozdě!
Bůh vám žehnej.
MAREK SLUSARZ
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NE KONEC, ALE ZAČÁTEK
Milí bratři a
sestry, chci se s
vámi podělit zase
po čase o část mého života – co mě
naučilo trápení.
D o n ed á v n a
jsem si žila, dalo by se říci, takový
bezproblémový křesťanský život.
V pubertě jsem odevzdala život
Ježíši, poté jsem se brzy (a
dobře :o)) vdala, chvíli jsem pracovala, služba s dětmi a ve chválách,
pak přišli naši dva kluci, naše zlatíčka, manžel má práci… Menší
problémy jsou, ale mohla jsem vyznat: „Haleluja, jak je Bůh dobrý!“
Před dvěma lety však přišlo něco,
co zatřáslo mým životem.
Maminka (tehdy jí bylo 60),
která mi je velmi blízká, vlastně je
má nejlepší kamarádka (vidíme se
několikrát týdně), jezdíme na společné dovolené, je skvělou babičkou, která by za naše děti i dýchala,
kdyby mohla, prostě jeden z mých
nejbližších, dostala rakovinu. A to
3. stupně (nejhorší je 4). Když mi
lékař poprvé řekl, že je to bez šance
a zemře, sice mě to hodně vzalo,
ale měla jsem stále naději, že Bůh
udělá zázrak, protože je mocný,
stejný, jako kdysi i dnes a že to bude velkým svědectvím pro lékaře,
pro celou rodinu, taťku, bráchu,
strejdy, tety i pro nás samotné.
Když byla mamka po operaci
v nemocnici, dodávala jsem jí takto
odvahu. Ale byly to i chvíle, kdy
jsme si mohly povídat o tom, co
bude po smrti, o očistci (jakožto
katolička věřila v tento blud) o spasení; a věřím, že je její život odevzdaný Jemu. Denně jsme se za ni
samozřejmě celá rodina modlili.
Po prvním cyklu chemoterapií
přišlo pár měsíců klidu. Byla jsem
opět šťastná, zase jsme mohly být
spolu. Jednou ji však pro velké bo-

lesti musel taťka zavést do nemocnice, kde ji okamžitě operovali, kýla. Doktor nám řekl, že v ní byl nádor a že má metastáze rozrostlé po
celém břiše, po střevech a že je to
bez šance. Opět nás to hodně ranilo, nečekali jsme to a vůbec ne tak
brzy po 1. operaci. To už bylo velké zatřesení tou mou jistotou a začala jsem přemýšlet, že s těmi modlitbami asi není něco v pořádku. Že
by ji Bůh nechtěl uzdravit? I to je
samozřejmě možné, každý musí
jednou odejít. Byla jsem už zmatená více, ale věřila jsem, že Bůh je
dobrý a že to pořád ještě může zachránit, už tam byl ale ten dodatek,
pokud je to Jeho vůle. Maminka
byla velmi statečná a vše zvládala
bez stěžování.
Přišel druhý cyklus chemoterapií a mamce začaly velké bolesti
břicha. Sice ne nepřetržité, ale
opakované. Mysleli jsme, že je to
z chemoterapií. Nedávno už to pro
ni bylo však nesnesitelné, takže ji
taťka opět vezl do nemocnice. Po
zevrubném vyšetření zjistili nějaké
srůsty na střevech, neoperovatelné,
ale způsobené nádory. To mi psala
večer mamka v sms. Z internetu
vím, že rakovina střev je jedna
z nejbolestivějších a na mamce už
se to žel i potvrzuje. Ten večer mi
zhasly všechny naděje, zhroutil se
mi svět. Myslela jsem jen na to, že
tento neskutečně hodný člověk bude umírat v obrovských bolestech a
Bůh s tím nic neudělá. Byla jsem
na něj naštvaná, téměř dva roky
modliteb a jí je hůř a hůř. Nemohla
jsem zpívat, že řeka Jeho lásky
proudí k nám, neviděla jsem, že by
jeho láska byla silnější než vítr,
vyšší nad nejvyšší štít a hlubší než
dno oceánů. Jakoby to všechno najednou neplatilo a Bůh byl tak daleko, že mě neslyšel nebo snad ani
nebyl… Proč? Proč?

Uvědomuji si, že nejsem moc
silný člověk a trápení a starosti
hodně prožívám. Také vím, že
mnozí lidé - určitě i někteří z vás,
kteří tento článek čtete – máte ještě
větší trápení. Ale pro mne to je nejtěžší období v životě, který se mi
zatím jakž takž dařil.
Mamku pustili z nemocnice
s tím, že má před sebou 3. cyklus
chemoterapií, který začne v říjnu.
Vše nese moc statečně, myslím, že
lépe než já. Bolesti však pokračují.
Říká se, že čas všechno zhojí, tak i
mě po pár dnech oschly slzy a byla
jsem schopna vnímat vše trochu
racionálně, bez emocí. A vím, že
začalo období, kdy Bůh ke mně
různými způsoby mluvil.
Nejprve se mi vybavil verš:
Fil.4:6 Netrapte se žádnou starostí… - uvědomila jsem si, že když se
budu snažit nést toto břemeno sama, skončím s depresí nebo nějakým zdravotním problémem. Proto
jsem to vložila do Jeho rukou, protože já v tom stejně nic nezmůžu.
On je mocnější. Ulevilo se mi.
Protože jsme momentálně celá
rodina nemocní, měla jsem čas začíst se do jedné knihy, která popisuje Ježíšův život od narození po
vzkříšení, podle evangelií. Všimla
jsem si něčeho, co předtím ještě ne.
Když Ježíš zemřel na kříži, mnoho
lidí, mohla bych říci možná většina,
si myslela, že je to konec, že to zase nebyl ten dlouho očekávaný Mesiáš. Ale byl to vlastně začátek něčeho slavného, krásného, nepomíjivého. Hned se mi to propojilo
s mamkou a uvědomila jsem si, že i
kdyby zemřela (což se určitě někdy
stane), není to konec, ale začátek,
protože vím, že miluje Boha a váží
si ho.
Myšlenky se mi začaly honit
hlavou a uvědomila jsem si, že Bo(Pokračování na stránce 3)
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(Pokračování ze stránky 2)

ha v tuto chvíli asi nemám na prvním místě. Je tam mamka a má rodina, zdraví, možná i celý můj život, na kterém lpím tolik, že jsem
schopná o Bohu pochybovat. Jen
proto, že vše nejde hladce. Jako
bych chtěla mít ten život zde co
nejhezčí, nejjednodušší, vždyť svět
se nám to snaží namluvit na každém kroku – užívej si, dokud můžeš - ale zapomněla jsem, že zde
není náš domov, že to je jen začátek
něčeho krásného, co Bůh připravil
těm, kdo ho milují.
Proto vím, že je špatně, když

má víra, mé křesťanství je ovlivnitelné tím, jak se mám. Rodina,
zdraví, majetek, to vše jsou jen dary, které nesmí vzít to 1. místo
v mém životě Bohu. Ježíš uzdravoval, když byl na zemi, ale nedělal
to proto, aby se lidé měli lépe, aby
měli lepší život, ale aby poznali
záchranu své duše.
Víte, dokud jsem neprošla touto zkouškou, myslela jsem, že je to
jasné, že půjdu za Ním věrně vždy.
Ale teď mohu říci opravdu, že má
víra byla trošku prozkoušena a to
ne ještě zdaleka nějak moc; a zjistila jsem, jak moc je slabá a jak se

k Němu potřebuji přimknout. Nevím, jaký má Bůh plán s mojí
mamkou. Věřím, že je mocen i
uzdravit. Jistě se budu dále za ni
modlit. Kdyby vám ležela na srdci,
můžete taky, ale vím, že je a že nás
miluje.
Můžu jen zakončit slovy, že
Pán mě opravdu potěšil v soužení.
2 .Ko r.1 :4 On nás p otěšuje
v každém soužení, abychom i my
mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli
tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha.
IRENA KOVAŘÍKOVÁ

OZNÁMENÍ
S velkou vděčností Pánu jsme mohli ve čtvrtek 10.9.2009 poprvé spatřit našeho chlapečka Jonáška, který se narodil v 6:10 hodin, vážil 3300 g a měřil 51 cm. Děkujeme
všem za milá blahopřání a především za modlitby. Miminko jsme si již delší dobu
hodně přáli a díky Pánu jsme se po pár letech čekání a modliteb konečně dočkali.
Jsme Bohu opravdu moc vděčni, celé těhotenství i porod proběhl bez komplikací, Jonášek je moc hodné a klidné miminko, ze kterého se každý den radujeme a těšíme se
z toho, že můžeme svou radost sdílet s Vámi všemi!
JOSEF A MICHAELA LEDVOŇOVI

NAROZENINY
dospělí

děti

Kovařík Martínek
Rokosz Jan
Balažová Martínka

7.10.2004
9.10.1992
12.10.2004

Meisnerová Stanislava 15.10.1937
Šimková Věrka
20.10.1955
29.10.1977
Podzimek Jiří

VŠEM OSLAVENCŮM PŘEJEME
MNOHO BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ
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EVANGELIZACE NA PRŮKOPNÍKU
V
době,
kdy
byly
v plném proudu
letní prázdniny,
jsme se rozhodli
(e van g e liz ačn í
skupinka v Karviné 6), že budeme
během července a srpna sloužit lidem na ubytovně Průkopník. Boží
slo vo p ř ec e ří k á : Ma t o u š
28:19.20: Jděte ke všem národům
a získávejte mi učedníky, křtěte ve
jméno Otce i Syna i Ducha svatého
a učte je, aby zachovávali všecko,
co jsem vám přikázal. A hle, já
jsem s vámi po všecky dny až do
skonání tohoto věku.

V červenci jsme na Průkopníku
byli dvakrát. Měli jsme tam možnost se věnovat i dětem, zvěstovali
jsme jim evangelium, uspořádali
soutěže, rozdávali sladkosti a trávili s nimi čas. Mnozí ze sboru sami
darovali nějaké sladkosti, za to jim
taky moc děkujeme. Boží slovo se
zvěstovalo také asi patnácti dospělým, kteří reagovali na výzvu a někteří z nich se modlili i za spasení,
jiní zase za různé životní potřeby.
Mn o zí z těch to lid í jso u
v opravdové nouzi v životě, a tak
je vidět, že se již nemají čeho
v životě chytit, proto jsou i hodně
otevření k přijímání slov o Pánu
Ježíši i v této těžké době. Mnozí
z těchto lidí byli opravdu i spoutáni

různými zlými silami, které je nutí
žít ve stálých opakujících se
problémech. Modlili jsme
se tedy i za jejich vysvobození. V srpnu nám pomohli
i bratři z Košic (Štefan
Horn a tým). I za jejich
službu jsme moc vděčni.
Chválili Pána, kázali Boží
slovo a modlili se spolu
s námi. Objevila se i protivenství. Nějaký nevěřící
člověk nám stále vypínal elektrický
proud a dokonce pojistky! Sám se
vydával za policistu a vykřikoval
to po místnosti. Na to mu jeden
z bratří, který než poznal Pána Ježíše by takové
situace řešil asi
b i t k o u ,
s
moudrostí
Boží řekl: „Jsili od policie,
tak já ti tu zavolám kamarády!?“ Opravdu
zavolal policii,
ti dorazili a po
tomto se onen
č lo v ě k
j iž
zklidnil a dal pokoj.
Jsme rádi, že i vedoucí Průkopníku nám umožnili tam být, vyklidili nám místnost, kde nyní můžeme být, sloužit, scházet se, promítat a pracovat s dětmi. Od září se

scházíme pravidelně co druhý tý-

den, kde máme takovou skupinku
ke sdílení Božího slova, k chválení
a k poradenství do života. Sami
potřebujeme modlitby, duchovní
krytí a podporu.
Uvítali bychom, kdyby nám
také někdo daroval nějaké židle k
sezení, poněvadž místnost je prázdná a není si na co sednout. Také,
kdo by chtěl v této práci dle svých
možností pomoci, rádi to uvítáme.
Tak se tedy držíme rozhodnutí, které jsme učinili, že totiž budeme
zvěstovat evangelium lidem kolem
nás.
Nestydím se za evangelium: je to
moc Boží ke spasení pro každého,
kdo věří, předně pro Žida, ale také
pro Řeka.
Římanům 1:16
ALBERT A MONIKA BALOGOVI
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AKCE A OZNÁMENÍ
KALENDÁŘ AKCÍ NA ŘÍJEN 2009
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Úterý
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Úterý
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Úterý
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Úterý
Čtvrtek
Pátek

17:00 hod.
16:00 hod.
17:00 hod.
3.10.09 7:00 - 14:00
9:00 hod.
4.10.09
6.10.09 17:00 hod.
8.10.09
9.10.09 16:00 hod.
17:00 hod.
10.10.09 7:00 - 14:00
11.10.09
9:00 hod.
13.10.09 17:00 hod.
15.10.09 17:00 hod.
16.10.09 16:00 hod.
17:00 hod.
17.10.09 7:00 - 14:00
9:00 hod.
18.10.09
20.10.09 17:00 hod.
22.10.09 17:00 hod.
23.10.09 16:00 hod.
17:00 hod.
24.10.09 7:00 - 14:00
9:00 hod.
25.10.09
27.10.09 17:00 hod.
29.10.09 17:00 hod.
30.10.09
1.10.09
2.10.09

Sborová modlitba
Mládež
Domácí skupinka - Ka 6
Škola Krista
Nedělní shromáždění
Biblická hodina - Škola Krista
Sborová modlitba NENÍ
Mládež
Domácí skupinka - Ka 6
Škola Krista
Nedělní shromáždění
Domácí skupinky - dle oznámení
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
Domácí skupinky - dle oznámení
Sborová modlitba
Mládež NENÍ (sjezd Č.T.)

„Vzájemná láska, úcta
a intimita v manželství.“
Celocírkevní sesterská konference
pro manželské páry i jednotlivce
23.-24.10.2009
Sborový dům AC Břeclav, Tylova 6
„A za to se modlím, aby se vaše láska
ještě víc a více rozhojňovala
a s ní i poznání a hluboká vnímavost;
abyste rozpoznali, na čem záleží,
a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův.
Filipským 1,9-10
Pátek 23.10. - téma :
úcta v manželství – slouží manželé
Apetauerovi
Sobota 24.10. - téma :
1. budování manželství na Božích základech – slouží biskup M. Moldan
s manželkou
2. láska v manželství – slouží manželé
Balážovi
3. intimita v manželství – slouží
manželé Káňovi
4. řešení krizí – slouží biskup
M. Moldan s manželkou

ZA HORIZONTY 2009 MISIJNÍ KONFERENCE AC
7.-10.10. V KC ČESKÝ TĚŠÍN
STŘEDA 7. ŘÍJNA
15:00
registrace
17:00 večeře
19:00
zahájení konference (M.Moldan)
Večerní shromáždění (Dr. Arto Hämäläinen) „CÍRKEV NAPŘÍČ NÁRODY“
ČTVRTEK 8. ŘÍJNA
9:00 – 11:00
I. dopolední seminář (Ron Hibbert)
11:30 – 12:30
II. dopolední seminář (Dr. Arto Hämäläinen)
12:30 – 15:00
oběd
15:00 – 16:00
panelová diskuze „21 století – výzva tradičnímu pojetí misie“
16:00 – 17:00
odpolední seminář „Bůh láme bariéry v Africe, část 1.“ (Teklu Wolde)
17:00 – 19:00
večeře
19:00
Večerní shromáždění (Dikran Salbashian)
PÁTEK 9. ŘÍJNA
9:00 – 11:00
I. dopolední seminář „Bůh láme bariéry v Africe, část 2.“ (Teklu Wolde)
11:30 – 12:30
II. dopol. seminář „Bůh jedná na Blízkém východě“(Dikran Salbashian)
12:30 – 15:00
oběd
15:00 – 16:00
odpolední seminář (Martin Moldan)
16:15 – 17:00
informační workshop pro pastory (místní sbor a misie) – MKAC, N.f.N.
17:00 – 19:00
večeře
19:00
Modlitba a uvedení do služby nových misionářů AC (Martin Moldan)
Večerní shromáždění (Ron Hibbert)
„V pokoře pokládejte jeden druhého
za přednějšího sebe Fil. 2,3“

Církev a rozvod
Konference České evangelikální aliance
31.října 2009, Brno
BJB Brno, Smetanová 20

ŠKOLA KRISTA
Od 8. 9. 09 v úterý (sudý týden) od 17:00 a 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.
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MODLITBY A PŘÍMLUVY
SBOR
Modlitby za nemocné - děti
-

BOJČUKOVÁ Eva - cukrovka, návrat
ke Kristu
FOLVARČNÁ Iveta - skolióza
FOLVARČNÁ Sára - ekzém, bolesti
hlavy
KRUCINA Marek - uzdravení
LEDVOŇOVÁ Johanka - astma
LEDVOŇ Natan - astma, alergická
rýma a ekzém
SLUSARZOVÁ Barbora - skolióza

Modlitby za nemocné - dospělí
-

-

WALDHAUSEROVÁ Eva - pevné
zdraví
Těhotné maminky
- PODZIMKOVÁ Beáta - těhotenství
Potřeby sboru
- posilnění syna Petra od E. Waldhauserové
- maminka I. Kovaříkové - zvládání
chemoterapie, duchovní posilu
(uzdravení z rakoviny)
- děti v našem sboru - ochrana a Boží
požehnání pro školní rok 2009-2010
- čerstvé vanutí Ducha svatého
- Boží milost pro časy ekonomické krize
a propouštění (moudrost pro ty, kterých se krize nějak dotýká)
- prosby za služebníky sboru
- návrat zatoulaných oveček
- skupinka v Bohumíně
- příprava Vánočního programu
- vyučování Školy Krista
- práce pro nezaměstnané
Sborový dům
- dokončení modlitebny v nejbližší době, a bezproblémové využití podnájmu
v motelu Carbokov
- za brzkou kolaudaci sborové budovy
- finance na stavbu modlitebny a 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)
DORUŠINCOVÁ Karin - Diabetes
Insipidus (podvěsek mozkový)
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
SURANIČOVÁ Irena - páteř, nohy,
vysoký tlak
SZVETKOVÁ Marie - průdušky, nemocný manžel
ŠŤEPANIKOVÁ Zlatka - oči, astma,
vysoký tlak
TRZYNIECKÁ Žofie - posilnění
TUREČKOVÁ Lenka - roztroušená skleróza

EVANGELIZACE
služba v Domově důchodců
evangelizační skupinka Karviná 6

-

služba na ubytovně Průkopník
zapojení sboru do světové misie
CÍRKEV
Požehnání Misijní konference v Českém Těšíně (7.-10.10.2009)
Požehnání Sjezdu mládeže v Českém
Těšíně (29.10.-1.11.2009)
biskup MOLDAN Martin - moudrost k
vedení církve
emeritní biskup Rudolf BUBIK s manželkou - zdraví a požehnání
MOTYKA Pavel, pastor AC Oldřichovice - 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
přímluvy za ostatní církve

-

NÁROD
prezident, vláda, poslanci, senátoři
vztahy stát - církev
volby do PS

-

MISIE
projekty Nehemie
služba V. BEDNÁŘE na Ukrajině
sestra Zdena - příprava na misii

-

-

DĚNÍ VE SVĚTĚ
Izrael, Irák, Irán, Afghánistán
milost ke spasení pro muslimy,
buddhisty, hinduisty, ateisty, a další
DĚKUJEME PÁNU
za narození zdravého chlapečka Jonáška Ledvoně
za nové lidi, kteří přicházejí do sboru
za venkovní práce na stavbě
za bratry a sestry ze sboru, kteří již
roky věrně následují Pána Ježíše
za finanční dary na stavbu
za ochotné a vytrvalé služebníky
za pokoj v naší zemi

SBOROVÉ NOVINY
pravidelný měsíčník sboru Apoštolské církve v Karviné, číslo 10, 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. 10. 2009

