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Sborové noviny
Pravidelný měsíčník sboru Apoštolské církve v Karviné

ÚVODNÍK

DORŮSTÁNÍ DO PODOBY KRISTA
Bůh je SVATÝ
a nic co je nečisté před
Nim neobstojí. To je
pravda, kterou si musíme stále znovu a znovu
připomínat na každý
den. Nesmí nám sejít
tato pravda z mysli, ať
děláme jakoukoliv činnost a nebo přebýváme v jakékoliv společnosti. Žel se někdy stává, že se tato pravda potlačuje na
úkor našich vlastních zájmů, tužeb a priorit, které si v životě stanovíme jako důležitější v domnění, že se až tak moc nic
nestane, když se občas tu a tam na něco
„nevhodného“ podíváme, anebo něco
nebo někoho budeme poslouchat. Ale
pamatujme, že čím se sytí naše srdce, tím
bude přetékat.
Je třeba si uvědomit, jakým pramenem zásobujeme svého ducha. Zda je to
pramen záležitostí světa, anebo pramen
Ducha Božího. Možná, že si někdo řekne: pořád slyšíme o té svatosti a posvěcování, co potom z toho života budeme
mít? Cesta křesťanství, cesta za Ježíšem
Kristem, je cestou sebezapření, kdy umíráme své tělesné přirozenosti, která je ze
své podstaty hříšná a před Bohem neobstojí. V Bibli je psáno, že cesta je úzká (v
kázání nám o tom nedávno mluvil bratr
Josef). A přece se někomu může zdát, že
i přesto, že je úzká, může po ní jít sám,
zkrátka, že to zvládne. Vybavil se mi
obraz, který ilustruje tuto situaci. Když
někdy chodíme s dětmi na procházku,
jejich oblíbenou hrou je chůze po patníku, udržet rovnováhu a co nejdéle dojít,
aniž by z patníku spadli. Ty menší děti
po několika neúspěšných pokusech vždy
volaly: tati, ruku! Věděly, že potřebují
někoho, o koho se můžou opřít a kdo
nezklame jejich důvěru, kdo je vezme do
náruče, když skončí patník a přenese na
další, aby zase mohly pokračovat po té
úzké hraně. Připomíná to naše chození s
Pánem. Někdy chceme zvládnout chůzi
po úzké cestě sami, chvíli se to daří a pak
prásk - pád z větší nebo menší výšky.
Zase se vyškrábeme a jdeme hrdě kupředu s pocitem soběstačnosti do té doby,
než opět spadneme. Neuvědomujeme si,
že proto, abychom zvládli celou délku

cesty, potřebujeme se pevně držet Ježíše.
Jedině On je schopen nás přidržet, udržet
a někdy také přenést přes těžký úsek naší
cesty. Náš cíl – život věčný! Bůh se na
nás dívá skrze Ježíše, tzn. vidí v nás Ježíše. Opravdu je vidět Ježíše ve mně? Vidí
lidé kolem mě, že se můj život změnil,
když vyznávám, že jsem křesťan? Samotné prohlášení nic neznamená, možná, že
je tak leda dobré pro statistiky a patřičné
kolonky, ale pro naše spasení je to bezvýznamná věc, pokud neneseme ovoce této
změny a jeho důsledek, totiž odvrácení se
od hříchu. Odvrácení se od hříchu znamená sebezapření.
Pokud chci jezdit autem, musím udělat řidičský průkaz. To vyžaduje oddělit
určitý čas, abych zvládl pravidla silničního provozu, jak teoretické, tak i prakticky. Je třeba se naučit ovládat vozidlo a
také vědět o něm podrobnosti, co se týče
údržby. Pak je nutno dělat zkušební jízdy
a teprve, když uděláme všechny potřebné
testy a jízdy s dostatečným počtem bodů,
můžeme obdržet řidičský průkaz, který
nás opravňuje používat vozidla podle
toho, v jakém rozmezí jsme zkoušky
udělali. Když chceme vyšší kategorii,
jdeme do autoškoly znovu. Nikdo nám
nevystaví řidičský průkaz jen na základě
toho, že určíme typ auta, barvu karosérie
a prohlásíme – jo, to jsem už jednou řídil.
Tak jako v autoškole nad námi dohlíží
patřičný instruktor, tak i my v duchovním
světě máme průvodce, zastánce, obhájce
– Ducha svatého, který nás uvede do
veškerého poznání osoby Ježíše Krista.
Slovo uvede znamená, že budeme procházet určitou duchovní školou, která nás
bude formovat, ořezávat, nasměrovávat a
vybaví nás vším potřebným k tomu, abychom mohli růst. A také přijde čas skládání zkoušek. Proč? Abychom obstáli
před Bohem! Sláva Pánu. Není to snad
úžasné, že máme účast v tak nádherném
plánu, kterého cílem je přebývání na věčnosti v Boží přítomnosti. Bůh všechno
připravil a o vše se postaral. On je věrný
a smlouvu jednou danou nikdy neporuší.
Teď záleží na nás, zda se rozhodneme
zapírat sebe, abychom obstáli. Je tady
kříž, krev a voda. Kříž jako oběť Pána
Ježíše, který položil svůj život za všech-

ny hříchy světa – jako čistý a svatý, předem vyvolený Beránek. Je tady krev Pána Ježíše, která smývá každý hřích – má
moc nás zbavit veškeré poskvrny. A je
tady také voda – křest, kterým vyznáváme své svobodné rozhodnutí, že toužíme
vstoupit na tu úzkou cestu, kde vedeni
skrze Ducha svatého budeme poznávat
slávu a moc Pána Ježíše Krista, kdy budeme postupně proměňováni k Jeho obrazu. Vše je dobrovolné a za všechno je
předem draze zaplaceno. Každá mince
má ale dvě strany. Pamatujme, jsou JENOM dvě cesty. Jedna směřuje k Bohu a
druhá k jeho odpůrci satanovi. Jsou jenom dvě místa, kde budeme na věčnosti
– v Boží přítomnosti, ve věčné slávě Ježíše Krista, anebo na místě, kde bude věčný pláč a skřípění zubů. Jiného místa
není. Čas se krátí, dny rychle utíkají a
druhý příchod Pána Ježíše se blíží den
ode dne víc a víc. Nezbývá již mnoho
času. Nejde tady jenom o nás, ale především o zástupy těch, kteří jsou kolem
nás, a kteří toto evangelium ještě neslyšeli. Pamatujme, rozhodnutí je na každém z
nás. Úžasná zpráva je, že jsme obdrželi
stejného Ducha, jakým byl naplněn Pán
Ježíš, když chodil tady na zemi. Jestli my
máme dorůstat do podoby Ježíše, budeme
dělat i stejné skutky jako i On činil. On
byl naplněn Duchem svatým a činil to, co
po něm Otec požadoval – Syn a Otec byli
jedno.
Abychom rozeznali Boží vůli, potřebujeme být naplnění Duchem svatým.
Přebývat v Jeho přítomnosti je mnohem
důležitější, než naše plány a záměry byť
sebelépe vypadající, že jde přece o práci
pro Boha. Bůh touží, abychom k němu
obrátili celé své srdce, ne v našich plánech, ale v modlitbách, nad Božím slovem, ve chvále a uctívání. Pak pokud
budeme znát Boží vůli a budeme zmocnění Duchem, budeme moci dělat skutky
Bohem připravené tak, jak to dělal náš
Pán Ježíš. Záleží jen na nás, kolik místa a
času Bohu k tomu poskytneme. Ježíš se
odevzdal celý.
Ať vás Duch svatý provází na cestě
za poznáním Pána Ježíše, ať můžeme
dorůstat do Jeho podoby.
TOMÁŠ MICHALEK
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SVĚDECTVÍ

PODZIMNÍ POBYT DOROSTU VE SRUBU
Členkou našeho
sboru jsem už hezkých
pár let, ale na společném pobytu dětí v přírodě jsem ještě nebyla.
Ne, že bych nechtěla,
ale časově mi to nevycházelo, nebo jsem
byla nemocná. A tak
ve dnech od 28.10-30.10 2009 to konečně
vyšlo. Společně s dospěláky, Ilonou a
Renou a auty ochotných rodičů, jsme bezpečně dorazili ke srubové chatě v Písku u Následovalo ubytování, dále první, velmi
Jablunkova. Je umístěna na louce pod chutný oběd a hurá na procházku. Počasí
lesem, ve velmi krásné beskydské lokalitě. sice nic moc, ale nám to vůbec nevadilo.
Ilona s Renou se činily v malé kuchyňce a
já s Tomkem juniorem se starali o kázeň
našich bezva pubertálních dětí. Ráno a
večer jsme měli krátké ztišení, modlitby a
zpěvem jsme chválili našeho Pána Ježíše
Krista. Doprovázely nás kytary Tomka a
Petra M. Na druhý den přijela Jolanka
spolu s Miladkou a začali jsme s přestávkami pilovat náš vánoční program - muzikál Noemova archa. Večer jsme měli na
stole samé dobrůtky, za které patří dík

všem maminkám, které napekly prima
koláče a buchty. Za chvíli se opět zpívalo
a hrály společenské hry. Bude na co vzpomínat, neboť se stále fotilo.
Naše sborové děti se chovají jako
každé jiné dítě v jejich věku. Co je však
odlišuje od jiných vrstevníků, je víra v
Pána Ježíše Krista a touha naplňovat Jeho
učení. Moc mne potěšilo jejich zapojení se
do modliteb. Děkujeme našemu Pánu za
pobyt bez komplikací, za hezké prožité
dny a věřím, že se už všichni těšíme na
další akce.
MARCELA KUCHARCZYKOVÁ

SJEZD MLÁDEŽE AC 2009
Letošní sjezd
mládeže byl v Českém
Těšíně v Křesťanském
centru od 29. října do
1. listopadu. Název
celého sjezdu byl
„ V ČE R A T E S AŘ ,
DNES MESIÁŠ –
RŮST JAKO ŽIVOTNÍ STYL“.
Na sjezdu bylo spoustu různých řečníků jako Martin Penc, Radek Smetana,
Pavel Motyka, Petr Rattay, Vašek Bednář
a také hosté z Norska Ann Rosita a Daniel chválící skupiny z Agape, čajovna, sporPalma ze Španělska.
ty…
Během dne byly různé semináře, boV sobotu jsme vyrazili na výlet na
hoslužby, koncert skupiny REJ nebo Godulu (místo, kde se za doby komunismu tajně scházeli lidé k společné bohoslužbě, často zde chodili i několik dnů,
jen aby se mohli dozvědět více o Pánu).
Na Godulu dorazil i náš emeritní biskup
Rudek Bubik na čtyřkolce =) Seděli jsme
venku na lavičkách a během slova nám
přimrzly zadky k lavičkám =) Kázání bylo
hluboké, mohli jsme přijímat i večeři Páně
a jako odměnu za to, že jsme zvládli výšlap na Godulu, jsme dostali knihu Nepřemožitelné světlo napsanou samotným

Rudkem Bubikem. Večer místo do teplé
postýlky jsme se vybulili na karimatku
pod studený spacák =)
Určitá část sjezdu byla věnována práci Nové generace, která mě hodně obohatila a mohla jsem poznat další skupiny,
které pracují na školách a mohla se nechat
inspirovat. Hodně mě potěšily nové bible,
které vznikly právě pro Novou generaci.
Bible jsou za pouhých 25 korun a jsou
v nich i svědectví mladých lidí. Je to dobrý způsob, jak oslovit další lidi na školách
a nejen tam.
Myslím, že celý sjezd byl pro naši
celou mládež velkým přínosem a každý z
nás si něco odnesl. Doufáme a modlíme
se, aby práce na našich školách se ještě
více rozjela a lidé začali více toužit po
Pánu.
IVETA FOLVARČNÁ
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AKCE A OZNÁMENÍ
KALENDÁŘ AKCÍ NA LISTOPAD 2009
Neděle
Úterý
Středa
Čtvrtek

1.11.09
3.11.09
4.11.09
5.11.09

Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý
Čtvrtek
Pátek

6.11.09
9.11.09
7.11.09
8.11.09
9.11.09
10.11.09
12.11.09
13.11.09

Sobota
Neděle
Středa
Čtvrtek
Pátek

14.11.09
15.11.09
18.11.09
19.11.09
20.11.09

Neděle
Pondělí
Úterý
Čtvrtek
Pátek

22.11.09
23.11.09
24.11.09
26.11.09
27.11.09

Neděle

29.11.09

Pátek

9:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
16:00 hod.
17:00 hod.
16:00 hod.
17:00 hod.
7:00 - 14:00
9:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
16:00 hod.
17:00 hod.
dle oznam.
9:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
16:00 hod.
17:00 hod.
9:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
17:30 hod.
16:00 hod.
17:00 hod.
9:00 hod.

Nedělní shromáždění
Biblická hodina - Škola Krista
Setkání služebníků - chvály
Loutky
Sborová modlitba
Mládež
Domácí skupinka - Ka 6
Škola Krista
Nedělní shromáždění, VP
Setkání starších sboru
Domácí skupinky - dle oznámení
Sborová modlitba
Mládež
Domácí skupinka - Ka 6
Skupinka, Karviná - 2, Doly
Nedělní shromáždění
Setkání služebníků - chvály
Sborová modlitba
Mládež
Domácí skupinka - Ka 6
Nedělní shromáždění, VP
Setkání starších sboru
Domácí skupinky - dle oznámení
Modlitba zaklad.sborů - AC Havířov
Mládež
Domácí skupinka - Ka 6
Nedělní shromáždění

„NOEMOVA ARCHA“
muzikál v provedení dětí
sboru Apoštolské církve v Karviné

13.12.2009 ve 15:00 hodin
RKSC Karviná 6

Mládežnická chata
Komorní Lhotka
Téma: STRACH
20.11. - 22.11.2009
Společná modlitba slezských sborů

za projekt zakládaní sborů
26. listopadu 2009
17:30 v AC Havířov.

Modlitby – B. Clendennen
Obdrželi jsme zprávu, že bratr Bert Clendennen, zakladatel Školy Kristovy, vážně onemocněl. Jde o rakovinu střev, plic a jater, doktoři mu dávají jen několik měsíců života.
Jelikož je tento bratr známý i u nás, chceme se za něj modlit. Proto Vás prosím, abyste
na svých modlitbách na něj pamatovali.
Martin Moldan, biskup
Více informací naleznete na www.schoolofchristinternational.com.

NAROZENINY
děti
Slusarzová Barbora
Fízer Lukáš
Michalek Petr
Folvarčná Sára

dospělí
9.11.1993
9.11.1997
27.11.1994
27.11.1996

Pechová Blažena
Bílek Josef
Chobotová Renáta
Kudrnová Helena
Rokosz Petr
Nižník Miroslav
Gembický Tibor
Vagundová Andrea
Morawiecová Marcela

VŠEM OSLAVENCŮM PŘEJEME
MNOHO BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ

5.11.1962
6.11.1944
8.11.1959
9.11.1947
11.11.1962
17.11.1959
21.11.1957
24.11.1972
26.11.1968
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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
-

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
- WALDHAUSEROVÁ Eva - pevné
zdraví
Těhotné maminky
- PODZIMKOVÁ Beáta - požehnaný
porod
Potřeby sboru
- příprava dětského vánočního muzikálu
Noe, zdraví pro všechny vystupující
- připravuji se pobyty mládeže a Royalu
na chatě
- posilnění syna Petra od E. Waldhauserové
- maminka I. Kovaříkové - zvládání
chemoterapie, duchovní posilu
- děti v našem sboru - ochrana a Boží
požehnání ve škole
- 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
- práce pro nezaměstnané
Sborový dům
- dokončení modlitebny, 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)

-

EVANGELIZACE
služba v Domově důchodců
evangelizační skupinka Karviná 6
služba na ubytovně Průkopník
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 - nalezen nový nádor
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 návrat Milana Pechy ke Kristu
za požehnaný pobyt dorostu na chatě
v Písku u Jablunkova
za sbírku pro Apostolovo - Ukrajina
za nové lidi, kteří přicházejí do sboru
za bratry a sestry ze sboru, kteří již
roky věrně následují Pána Ježíše
za ochotné a vytrvalé služebníky
za pokoj v naší zemi

SBOROVÉ NOVINY
pravidelný měsíčník sboru Apoštolské církve v Karviné, číslo 11, 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. 11. 2009

