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Sborové noviny
Pravidelný měsíčník sboru Apoštolské církve v Karviné

ÚVODNÍK

HLEDEJTE NEJPRVE BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ!
„Hledejte nejprve
Boží království a
jeho spravedlnost,
a všechno ostatní
vám bude přidáno.“
Matouš 6,33
Milí bratři a milé sestry, pomalu se nám schyluje ke konci
roku, a tak můžeme při dlouhých
zimních večerech najít chvilku
času na rekapitulaci uplynulého
roku. Někdo vstoupil do manželství, a život se mu trochu změnil.
Jiný možná našel nové zaměstnání, a nebo prožil krásnou rodinnou
dovolenou. Podívejme se však i na
nejdůležitější oblasti našeho života. Co jsme prožili s naším Pánem
a jak se nám dařilo duchovně růst?
Hledali jsme Boží království nejprve?
Verš v úvodu je završením
širšího textu z Matouše 6,19-34,
ve kterém Ježíš své následovníky
žádá, aby odmítli světské hodnoty,
které stanovuje současný trend,
móda a služba mamonu. Máme si
ukládat poklad v nebi, kde o něj
nemůžeme přijít.
1. „Hledejte nejprve!“ Co to
znamená, ví snad každý. Jde nám
o to na prvním místě, ne na druhém nebo dalším. Je to na prvním
místě v našich prioritách, v pořadí,
ale i v oblasti časových investic.
Nejprve je jednoduše to, na co je
naše pozornost upnuta nejprve.
2. „Boží království“ Boží království je všude tam, kde vládne
Spasitel Ježíš Kristus. Vládne-li
Kristus v našich srdcích, zakouší-

me vládu Božího království.
V takovém případě je naší motivaci rozšiřování Božího království
tam, kde žijeme, ale také do všech
koutů světa. Jak můžeme šířit toto
království? Především modlitebním zápasem za ztracené a vydáváním svědectví. Neochabujme a
vydávejme svědectví lidem kolem
sebe, ať jiní mohou vstoupit do
království pokoje.
3. „a jeho spravedlnost“ - Někteří kazatelé příliš nezmiňují tento důraz na spravedlnost. Je však
jisté, že má ve vztahu k Božímu
království své nezastupitelné místo. Neměli bychom na to zapomínat. Korintská církev s tím měla
docela problém, rádi používali
výraz: „Všechno je dovoleno“, na
který Pavel v listu poměrně obsáhle reaguje. Korintští měli tendenci
si namlouvat, že nezáleží na tom,
jak nakládají se svými těly, hlavně, když je jejich duch spojen
s Bohem. Tyto názory nejsou křesťanství vlastní, a přežívají v církvi
v určitých formách dodnes.
V 1.Kor. 6,9-11 Pavel jasně ukazuje, že nespravedliví nebudou
mít účast v Božím království. Není snadné žít jako spravedlivý, ale
Písmo nám říká, že počátek musí
být v hledání této spravedlnosti na
prvním místě.
4. „a všechno ostatní vám bude přidáno.“ - Co je to „všechno
ostatní“? Zde je řeč o prostředcích, které potřebujeme k životu.
Není to nádherné zaslíbení? Bůh
se příliš moc nestará o to, co chceme. Nýbrž o to, co potřebujeme.
1.Tim. 6,8: „Máme-li však jídlo a

oděv, spokojíme se s tím“ Bůh
nám vlastně nabízí takovou dohodu: „Starej se o moje věci (Boží
království), a já se zase budu starat o tvé (zabezpečení). Nebojme
se tedy a nastavme správně své
srdce. Vždyť víme, že „Kde je náš
poklad, tam bude i naše srdce.“
Jak je tento životní styl vzdálen
tomu, čím nás dnes masírují reklamní kampaně v médiích, které
se v nás snaží vzbudit touhu po
mnoha rozmanitých věcech a potřebách. Uvědomme si, že
v kapitalistické společnosti, kde je
hospodářský systém založen na
hromadění zisku a růstu, se samozřejmě musí vyrábět stále nové a
nové výrobky a hledat další oblasti služeb, za které lidé budou rádi
utrácet. Co tedy tato společnost
potřebuje? No přece lidi, kteří vášnivě a rádi konzumují a spotřebovávají nabízené produkty. „Bože,
zachovej nás od tohoto životního
stylu.“ Občas Bohu děkuji, že
v Písmu není napsáno: „Hledejte
všechno, co vám má být přidáno a
Boží království na vás sestoupí.“
Jak smutné by to bylo? Žili bychom stejně jako mnozí nevěřící
kolem nás. Nechme své životy
hovořit, rozšiřujme evangelium a
zůstávejme věrni našemu Pánu
Ježíši Kristu.
Přeji vám mnoho Božího požehnání v závěru roku, ale také
během vánočních svátků.

LUMÍR FOLVARČNÝ
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SVĚDECTVÍ

MLÁDEŽNICKÁ CHATA
Jako každý
rok (někdy i víckrát do roka) jsme
pobyli s mládeží na
chatě v Komorní
Lhotce. Bylo to
neuvěřitelně požehnaných dnů s Bohem. Měli
jsme skvělé počasí pro „turnaj
v ping-pongu“, pro výstup na horu
jménem Godula, kde se kdysi tajně
scházeli křesťané a další aktivity,
jako např. hru „Cink“ a jiné. A pak
také ta nejdůležitější věc, což bylo
Boží slovo.
Tentokrát bylo hlavní téma
strach. Bylo to velmi zajímavé,
měli jsme strach různě rozdělený
(např. strach ze selhání, ze tmy,
strach z lidí, strach z temných sil,
či strach z Boha jako bázeň Boží),
a v tom jsme si objasnili co, jak a
proč.
A pak, pro mě velmi důležitý
večer, kdy naši vedoucí Marek
s Pepou, jako vždycky na chatě,
nás vyzvali, abychom se ztišili a
počkali v modlitbách, jestli pro nás
něco Duch Svatý nemá (nějaké vidění, něco co k nám promluví, nebo se jen modlit). Bylo to zajímavé
už nevím, kdo co viděl, ale to co

jsem viděla já si vybavuji živě. Byl
to rybářský prut. Dále jsem viděla
jméno konkrétního člověka a vzpomněla jsem si, že je třeba mu zase
zdůraznit, že pořád má o něj Bůh
zájem, že je důležité jednoduše jít
na to tvrději a ne po lehounku, neboť ani ryby ti neskočí do dlaně
samy.
Uvědomila jsem si, že jsem
s oním člověkem celou dobu mluvila spíše tak neurčitě a zlehka a
ten dotyčný člověk mě vůbec nevnímal, dokonce odbíhal od tématu. Modlím se, abych mohla tento
úlovek zvládnout a věřím, že
z Boží pomocí to zvládnu.

I kdybych neměla nic,
přece mám víc, než jiní mají.
Poznání - před nímž dech se tají,
když temnou nocí slzy bolesti
na polštář padají, za ty, co Tě neznají.
I kdybych neměla nic, budu vázat modlitby
do kytic a posílat je Tobě Pane.
Tak dlouho, až milosti Tvou se v život promění,
tak dlouho až poznají, že jsi jistota, ne snění.
I kdybych neměla nic, budu děkovat za ty, co už Tě znají.
Za jejich slzy co do ticha padají pro ty, co Tě hledají.
HELENA KUDRNOVÁ

Jsem ráda, že jsem se mohla
s vámi o tuhle zkušenost podělit a
dodám k tomu jen: „Ježíš jim řekl:
pojďte za mnou, učiním z vás rybáře lidí“ (Marek 1:17).
PAVLA KOSTKOVÁ
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ODPUŠTĚNÍ
Nazí musíme projít kolem nich.
Vzpomínám si, jak jsme se styděly;
vidím svou vyhublou sestru, její vystupující žebra pod pergamenovou
kůží…
Jak daleko může jít odpuštění?
Dozorce koncentračního tábora prosil
Dostaly jsme se do koncentráku, proo odpuštění
tože jsme v našem domě ukrývaly žiHolanďanka Corrie Ten Boom přežila dy. Sestra to nepřežila. Vzpomínám si
koncentrační tábor v Ravensbrücku. na tohoto muže s bičem za pasem.
Její sestra tam však zahynula. O dva Poprvé od té doby jsem stála svému
roky později narazí na jednoho ze trýzniteli tváří v tvář. Krve by se ve
svých trýznitelů. Ten ji prosí o odpuš- mně nedořezal. Oslovil mě: „Mluvila
jste o Ravensbrücku. Byl jsem tam
tění.
dozorcem.“ Pak pokračoval: „Stal
Mnichov v roce 1947: Vážné tváře jsem se křesťanem.“ Podal mi ruku a
hledí upřeně směrem ke mně. Právě zeptal se: „Odpustíte mi?“
jsem v jednom kostele kázala a vyprávěla o čase, který jsem strávila v kon- Několik okamžiků jsem stála před ním
centračním táboře. Shromáždění skon- jako opařená, ale přišlo mi, jako by to
čilo a návštěvníci mlčky opouští sál. byly celé hodiny. Bojovala jsem sama
Jeden z mužů mi jde naproti. Prodírá se sebou. Má sestra přece přišla v koncentračním táboře v Ravensbrücku o
se davem a míří ke mně dopředu.
život! Tu jsem si vzpomněla na jedno
V tom okamžiku vidím kabát, hnědý místo v Bibli: „Ale jestliže lidem nefilcový klobouk, pak modrou unifor- odpustíte jejich provinění, pak ani váš
mu a baret s lebkou a se zkříženými Otec neodpustí vaše prohřešky vám.“
hnáty. Vidím velkou místnost, kde Matouš 6,15
jsme se všechny musely svléknout do
naha. Na podlaze leží naše boty a šaty. Odpustit nebo zůstat invalidou?

Po válce jsem otevřela ústav pro oběti
nacismu. Tam jsem zažila, že ti, co
dokázali odpustit, byli vnitřně osvobozeni zcela nezávisle na svých tělesných postiženích. Naopak ti, kteří setrvali ve své hořkosti, zůstali invalidy
navždy. Ještě pořád jsem stála jsem
před oním mužem. Chlad se zmocňoval mého srdce. Odpuštění však není
jen pocit, ale v první řadě je to akt
vůle. Modlila jsem se a zvedla ruku.
Modlila jsem se, aby mi Bůh daroval
také pocit odpuštění. A pak jsem zcela
mechanicky vložila svou ruku do jeho
dlaně.
Potom se stalo něco neuvěřitelného! Z
mého ramene vytryskl horký proud.
Proběhl mojí rukou a přeskočil do našich dlaní. Celá má bytost byla prostoupena uzdravujícím teplem. Najednou jsem měla v očích slzy a mohla
říci:
„Odpouštím ti! Odpouštím ti z celého
srdce.“

CORRIE TEN BOOM

Vyňato a upraveno z knihy
„Ježíš je vítěz“

NAROZENINY
Gattnar Otokar
Ledvoň Josef
Bílková Maria
Kozielová Jana

1.12.1937
1.12.1971
10.12.1945
12.12.1964

Rokoszová Monika
Krucina Marek
Folvarčná Ilona
Kucharczyková Marcela
Kožina Pavel
Harakal Petr
Viola Jan

17.12.1966
18.12.1993
22.12.1971
25.12.1949
26.12.1960
27.12.1984
27.12.1959

VŠEM OSLAVENCŮM PŘEJEME
MNOHO BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ
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SVIŤTE JAKO HVĚZDY
„Sviťte jako hvězdy ve vesmíru“
píše apoštol Pavel křesťanům do Filipis,
hlavního města provincie Makedonie.
Proč právě jako hvězdy? Nebylo by
srozumitelnější, kdyby apoštol napsal
např. sviťte jako slunce na obloze? To
by bylo hned jasné, co se tím míní. Ale
hvězdy? Z těch přece mnoho světla není. I když je noční nebe plné hvězd, tak
knihu si u toho těžko přečteme. Světla
je pořád málo. Co tady apoštol Pavel
vlastně myslí? K čemu filipské křesťany a potažmo i nás vyzývá?
Antický člověk chápal řád vesmíru,
nebe plné hvězd spíše v dekorativním
významu „nádhera, ozdoba, okrasa,
šperk“ a teprve později se začalo používat k označení vesmíru ve smyslu všezahrnujícího řádu věcí. A v tomto
kosmu září hvězdy. A tu Ap. Pavel vyzývá filipské křesťany, aby právě jako
hvězdy svítili. Ale v antice nebyla
hvězda jako hvězda. Tehdy se rozlišovaly na obloze dva druhy „hvězd“. Platón píše ve svýc h dialozíc h o
„hvězdách“, které se na nebi pohybují
nějak divně, jakoby na obloze bloudily.
Jednou jdou dopředu, pak se zase obloukem vrací zpátky. Tyto „hvězdy“
Řekové nazývali asteres planetai, tedy
hvězdy „bludné, bloudící“. A to jsou
naše planety, jejichž pohyb se pozorovateli ze Země takto jeví. Pro svět antiky to ovšem byly hvězdy, které se vymkly svému řádu a chodí si po svých
cestách. A oproti těmto bloudicím tu
byly hvězdy „stálice“, které se z hlediska pozorovatele na Zemi pohybují
naprosto pravidelně. Tedy už ne naše
planety, ale skutečné hvězdy. Ty se nazývaly fosteres. A přesně tohoto označení Pavel použije v našem textu. Říká
tedy filipským křesťanům, ať jsou jako
tyto stálice. Ale v čem? Sviťte, čteme si
v překladech Bible. Ale proč svítit,
když jejich světlo není lidem na zemi
moc k užitku? Slovo Fainesthai tedy
kromě „svítit“ znamená také „vyjít najevo, být zřetelný, ukázat se, projevit
se“ a z tohoto významového pole musíme při výkladu vycházet. Máme se tedy
zřetelně projevovat jako stálice. Ale
jak? V čem, když ne ve svícení? Odpověď najdeme, když se zamyslíme, proč
se hvězdy staly předmětem zájmu antic-

kých filozofů, matematiků, astronomů a
mořeplavců? Ne kvůli množství svého
světla, ale kvůli tomu, že stálice
(fosteres) sloužily k orientaci v prostoru
i času. Podle hvězd „stálic“ se určovaly
světové strany, noční doby i roční období. Hvězdy sloužily k základní orientaci
člověka ve světě. Smyslem výzvy apoštola Pavla tedy není, že křesťané mají
světu svítit (např. jako vzory morálky,
slušného chování atd.), ale mají zřetelně
a jasně plnit funkci stálic na obloze,
mají sloužit lidem k orientaci. Tomu
ostatně napovídá i to, když Pavel uvádí,
kde mají tuto funkci plnit: „uprostřed
pokolení zkřive ného a zmateného“ (Žilka - překlad).
Když je člověk dezorientován, když
se někde ztratí, když prožije nějaký šok,
tak je zmatený, bez orientace, neví kudy
kam. Neví, kde je, kdo je, kdo jsou lidé
kolem něj… někdy ani neví, kde je vlevo a vpravo. Takovouto dezorientaci
jsme možná někteří už zažili. Ale určitě
jsme jako křesťané zažili dezorientaci
týkající se celého našeho života. Nevěděli jsme, kdo jsme, kde jsme, kam máme v životě jít. Byli jsme součástí pokolení zkřiveného a zmateného. Ale
bylo nám z Boží milosti dáno se zorientovat, poznat Boha a vstoupit s ním do
živého obecenství, dojít cíle. A tento
pocit životní ztracenosti, dezorientace
zažívají i lidé kolem nás. Hledají, jak se
ve světě a sami v sobě vyznat. Hledají
odpověď na ty staré otázky, které provázejí člověka od nepaměti. Kdo jsem,
odkud jsem, kam jdu? Co je smyslem
mého života? A pro tyto lidi tu máme
být my křesťané jako orientační body,
podle kterých budou moci najít správný
směr, nebo nový rozměr svého života.
Přesně tak, jako když námořník ve starověku našel na obloze své stálice, Severku, nebo jiné hvězdy a souhvězdí a
podle nich poznal, kde jsou světové
strany a tedy i kde se právě nachází a
kde je cíl jeho plavby. Tak jako stálice
na nebi pomáhaly cestovatelům najít
správný směr do cíle, tak jako se podle
nich dala poznat roční doba, tak i křesťan má svým životem sloužit jako orientační bod, který ukazuje, kde se nacházíme a kudy vede cesta k cíli života,
k Bohu.

Shrňme si závěrem to podstatné z
Pavlova přirovnání ke hvězdám. Tak
jako jsou hvězdy „stálice“ součástí řádu
nebeského, buďme i my součástí řádu
na zemi, v rodině, v církvi, ve společnosti. Dejme si pozor ať se z nás nestanou „hvězdy bludné“, které si chodí po
svých vlastních cestách. Každý máme
svou individualitu a církev by neměla
být bezduché stádo, kde osobnost jednotlivce nic neznamená.
Dejme si však pozor na individualismus, tedy sklon mého Já, dělat vše
sám, protože cítím, že mě k tomu tak
Bůh vede a co na to říká sbor, církev,
mě nezajímá. Mé dobré úmysly nebo
mé nejlepší přesvědčení o tom, že ke
mně promlouvá Bůh mě ještě nečiní
imunním vůči tomu, abych nepodlehl
touze svého Já být více vidět, vést, řídit,
vládnout. Církev jako instituce i jako
společenství nejbližších bratrů a sester,
která by měla být místem skutečného
řádu, mi v tomto slouží jako korektiv,
poradce a pomocník.
Nezáleží na tom, jak moc nebo málo „svítíme“, jak moc jsme nebo nejsme
vidět v práci nebo v církvi. Ani Polárka
není nejjasnější hvězda na obloze a přece je pro orientaci v přírodě velmi důležitá. Každý z nás se může někomu stát
takovouto „Severkou“, když bude ukazovat k cíli a pomůže v orientaci směrem k Bohu. Tedy když mu ukáže na
Boha v jeho konkrétním dějinném zjevení v Ježíši z Nazaretu a zprostředkuje
mu onu radostnou zvěst o Bohu přicházejícím v osobě Ježíše k člověku.
Správně orientovaný člověk není ten,
kdo (pouze) dojde do našeho sboru nebo do naší církve, ale ten, který se setká
s živým Bohem (což se může, ale nemusí stát v mém sboru, v naší církvi).
Takže buďme jako hvězdy, podle
kterých se mohou lidé orientovat a najít
svůj Cíl.

PAVEL ŠÍMA

Živé Slovo 3/2006 - upraveno, zkráceno…
Dostupné z: http://www.ziveslovo.cz/pdf/
ZS_06_03.pdf
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AKCE A OZNÁMENÍ
PŘIPRAVUJEME

KALENDÁŘ
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý
Čtvrtek
Pátek
Neděle

1.12.09
2.12.09
3.12.09
4.12.09
5.12.09
6.12.09
7.12.09
8.12.09
10.12.09
11.12.09
13.12.09

Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Neděle
Pondělí
Úterý
Neděle
Úterý
Čtvrtek

15.12.09
16.12.09
17.12.09
18.12.09
20.12.09
21.12.09
22.12.09
27.12.09
29.12.09
31.12.09

17:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
16:00 hod.
14:00 hod.
9:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
16:00 hod.
15:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
16:00 hod.
9:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
9:00 hod.
17:00 hod.
16:00 hod.

Biblická hodina - Škola Krista
Setkání služebníků - chvály
Sborová modlitba
Mládež
Setkání sester - AC Havířov
Nedělní shromáždění, VP
Setkání starších sboru
Domácí skupinky - dle oznámení
Sborová modlitba
Mládež
Dopolední shromáždění NEBUDE
Vánoční muzikál Noe
Biblická hodina - Škola Krista
Setkání služebníků - chvály
Sborová modlitba
Mládež
Nedělní shromáždění, VP
Setkání starších sboru
Domácí skupinky - dle oznámení
Nedělní shromáždění
Biblická hodina - Škola Krista
Silvestrovské společné shromáždění

„NOEMOVA ARCHA“

muzikál v provedení dětí
sboru Apoštolské církve v Karviné

POBYT NA CHATĚ
BĚHEM
JARNÍCH PRÁZDNIN
od čtvrtka 4. 3.
do soboty 6. 3. 2010
Místo jako obvykle: Velká Lhota u Rožnova pod Radhoštěm.
Budeme mít čas na obecenství s Bohem
a také budování společenství mezi sebou.
Vařit si budeme sami, doprava vlastní.
bližší info ve sboru

VŠECKO MOHU V KRISTU, KTERÝ MI DÁVÁ SÍLU
Setkání žen a dívek III.
Modlitebna Apoštolské církve Havířov
Sobota 5.12.2009 od 14:00 hodin

Téma: POMÓC, KRIZE!?!
13.12.2009 ve 15:00 hodin
RKSC Karviná 6

Co je krize? Duchovní krize, životní krize, svědectví…
Složí: M.Bubiková, M.Vilimová, L.Baranová, K.Farniková
dobrovolná sbírka

Zveme vás na
SPOLEČNÉ SHROMÁŽDĚNÍ MORAVSKOSLEZSKÝCH SBORŮ APOŠTOLSKÉ CÍRKVE
10. 1. 2010 v 9:30 hodin na Slezské univerzitě v Karviné.
6. ročník soutěže biblických znalostí

„O POKLAD KRÁLE KRÁLŮ“
První kolo soutěže se bude konat 28. 2. 2010 (přibližně v tomto termínu)
a druhé – celostátní kolo bude 27. 3. 2010 v ČR v Kolíně a v Olomouci souběžně.
Soutěžit budou všechny věkové kategorie.
7- 8 let - A: Josef, Skutky 1 - 12, zpaměti Přísloví 3, 1 - 10
9-10 let - B: Josef, Skutky 1 - 12, zpaměti Přísloví 3, 1 – 10
11-12 let - C: Josef, Skutky 1 - 12, zpaměti Přísloví 3, 1 - 10 + Žalm 8
13-15 let - D: Josef, Skutky 1 - 12, zpaměti Přísloví 3, 1 - 10 + Žalm 8
16-20 let - E: Josef, Přísloví 3 - celé, 1. a 2. Petrův dopis
(Josef, Gn 35, 22 – 29, Gn 37, Gn 39 – 48 , část 50.kapitoly.)
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MODLITBY A PŘÍMLUVY
SBOR
- WALDHAUSEROVÁ Eva - pevné
zdraví

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

-

zapojení sboru do světové misie

-

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

CÍRKEV

Potřeby sboru
-

-

příprava dětského vánočního muzikálu
Noe, zdraví pro všechny vystupující
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

-

dokončení modlitebny, a bezproblémové využití podnájmu v motelu
Carbokov
za kolaudaci sborové budovy
finance na dokončení 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
-

-

MĚSTO
-

milost k pokání pro lidi v Karviné
požehnání pro vedení města
přímluvy za ostatní církve

NÁROD

Sborový dům
-

-

služba v Domově důchodců
evangelizační skupinka Karviná 6
služba na ubytovně Průkopník

-

prezident, vláda, poslanci, senátoři
vztahy stát - církev

- volby do PS
MISIE

-

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

-

Izrael, Irák, Irán, Afghánistán
milost ke spasení pro muslimy,
buddhisty, hinduisty, ateisty, a další

DĚNÍ VE SVĚTĚ

DĚKUJEME PÁNU
-

-

za narození Davídka Podzimka
(25.11.2009)
za požehnaný pobyt mládeže v Komorní Lhotce
za požehnané shromáždění se sestrou,
která se připravuje na misijní pobyt a
sbírku na její přípravu
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 12, 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 SbN: 25. 12. 2009

