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Sborové noviny
Pravidelný měsíčník sboru Apoštolské církve v Karviné

ÚVODNÍK

ZTIŠENÍM K VÍTĚZSTVÍ
Neboť toto praví
Panovník Hospodin, Svatý Izraele: "V obrácení a
ztišení bude vaše
spása, v klidu a
důvěře vaše vítězství…“
Izajáš 30,15
Nynější vánoční období,
čas volna a vstup do nového roku,
to vše je vzácnou příležitostí pozastavit se, ztišit, modlit se a
zhluboka se „nadechnout“ čerstvého větru Ducha svatého.
Všichni to potřebujeme.
Jedním z našich nejukrutnějších nepřátel jsou dnes spěch,
přílišná zaneprázdněnost, přehnané rádoby povinnosti a workoholismus. Již náš J. A. Komenský
moudře poznamenal: „Všeliké
kvaltování toliko pro hovada dobré jest.“ A podobně W. Busch si
často připomínal slova jednoho
váženého bratra: „Jen ďábel má
naspěch. Počkej…“ Především
však slyšme volání Boží: „Ve ztišení bude tvá síla, ve ztišení tvé
vítězství.“ Moderní doba jakoby
nepřála lidem zastavit se. Mnozí
pociťují ticho jako něco neobvyklého, divného, až zneklidňujícího.
V mnohých domácnostech hraje
jako neustálá kulisa televize. Proč
nikdo najednou nemluví? Proč je
tu takové ticho? Je třeba se bavit,
akce. A modlit se, ztišit, je tak
obtížné, únavné. Ptám se proč?
Proč se tak bojíme ticha? Odpověď je nasnadě. Bojíme se onoho
vnitřního tichého hlasu, jenž na

nás poté dolehne: „Jak se vede
tvé duši? Jak na tom jsi? Komu
jsi ublížil? Koho ignoruješ? Co
jsi to zanedbal? Proč jsi to udělal? Toto nebylo správné! Jsi pyšný. Je nutné s tím jednat.“ Ano,
právě tak to je. Podobně to zakusil Elijáš, když po velikém hluku
a volání lidu, po silném vichru,
zemětřesení a ohni neslyšel v tom
všem Boží hlas. Pak ovšem „…
Po ohni hlas tichý, jemný… Tu
mu hlas pravil: Co tu chceš, Elijáši?“ (1.Kr.19,12). Hlas tichý a
jemný. Takový potřebujeme zaslechnout i my, dnes. Boží slovo
nás také učí, jakého ducha bychom měli být: „…tichý a pokojný duch; to je před Bohem převzácné.“ (1.Petr.3,9).
Někdy mylně chápeme i
modlitbu. Myslíme si, že to znamená jen mluvit a mluvit, prosit a
prosit. Ale toto je jen jeden
z mnoha způsobů, jak se modlit.
Je potřebné se naučit také nemluvit, ztišit se a jednoduše čekat.
Jak převzácné jsou pro našeho
Pána právě takové duše, které na
Něj čekají; čekají na Jeho slovo!
A Bůh začne mluvit… Možná tě
nejdříve ujistí o své lásce, o svém
zájmu o tebe. Pak s tebou projedná tvé poklesky, poukáže na to, co
se Jemu ve tvém životě nelíbí. Je
možné, že poukáže na to, jak se
jako manžel chováš ke své ženě.
Možná upozorní na tvé nervování
se, křik či zlobu. Možná ti ukáže,
jak málo času a soustředěné pozornosti věnuješ svým dětem, které ti svěřil. Anebo položí svůj prst
na tvou lenost, výmluvy a neakti-

vitu v díle Božím. K mnohým
jistě také promluví o tom, co Jej
těší: „Tak to bylo správně, služebníku dobrý a věrný…“ Po takovém ztišení, by mělo následovat
rozhodnutí věci napravit, být tedy
Bohu poslušný. Jestli nám řekl, že
tomu či onomu člověku máme
říci naše: „Mrzí mě to,“ pak je
třeba tak rozhodně učinit.
Toužím po tom všem ve
svém nedokonalém životě i já.
Naučit se tomuto ztišení, zastavit
se, naslouchat a jednat. To stejné
s láskou přeji nám všem, abychom se tomu převzácnému ztišení naučili a mohli skrze ztišení
v novém roce 2010 zakoušet nová
a nová vítězství nad tím Zlým!
„… a mlčení – jak to…
nenávidím!“
Zmarchrob (ďábel) v knize
Rady zkušeného ďábla
od C.S. Lewise

JOSEF LEDVOŇ
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V KRISTOVĚ ŠKOLE
Chtěl bych se
s vámi podělit o
zkušenost v tzv.
Kristově škole bratra Clendennena.
Zúčastnil jsem se
devítidenního školení v listopadu v Smilovicích. Netušil jsem moc, co mě tam čeká. Už
jsem se zúčastnil vyučování bratra
Clendennena v našem sboru, ale
být přímo tam, to bylo úplně něco
jiného. Byl jsem vzdálen od každodenních starostí, od ruchu rodiny.
Během oněch dnů jsem měl jiný
režim, časté modlitby a vyučování.
To vše mi přineslo abnormální
změnu, účinek na můj život. Bylo
vidět, že i druzí jakoby otevírali
své životy, vyznávali své nedostatky – i pastoři, manželky pastorů.
Každý s něčím bojoval. Každý musel něco prožít, ať už to bral jakkoli.
Od 6. hodiny ranní jsme
začínali modlitbou a vyučování
pokračovalo do večera 21:30. Člověk oddělený pro vyučování a
modlitbu opravdu vše lépe vnímá,
hlavně Boží slovo. Co jsem si nejvíce uvědomil? Máme se podobat
Jemu, Pánu Ježíši a měli bychom
žít jako On. Nestačí jen chodit do

sboru, modlit se, ale také je důležité činit to, co činil Ježíš. Ježíšův
život je širší, než si myslíme. Kristus má být v nás a kolem nás. Modlitby tam byly nádherné, málokdy
jsem se předtím modlil více než
hodinu a tam hodina uběhla tak
rychle, ve ztišení. Když se spojíš
s Duchem Božím, pak můžeš hodiny trávit s Ním. Jen je třeba začít.
Viděl jsem tam i lidi, jak je to mění. Byli nadšeni. Vnímali Boží přítomnost. Myslel jsem si, že žiji
v Kristu, Jeho život, ale musím přiznat, že někdy sedíme u PC, u TV,
u svých věcí a ztrácíme tak možnost být s Ním. Bratr Clendennen
řekl, že když jsme odložili to staré
tělo, starý život, máme nový život;
a ten starý nemáme zároveň nosit
na zádech.
Pak, když jsem se vrátil domů, byl jsem opravdu jakoby jiný,
i manželka to viděla. 14 dní potom
jsem stále hledal své nedostatky,
chyby. Po třech týdnech jsem si
uvědomil daleko více, že jsem
v Kristu. Změnil jsem přístup k
věcem doma, v chování, v rodině,
ke sboru. Přál bych si tam poslat i
svou ženu. Ano, každému to mohu
doporučit… I lidé ze skupinky si
všimli nového nadšení, změny. Je

to vše těžké, takto se Bohu vydávat, ale je to potřebné, nutné. To
potom posílí, zbuduje našeho ducha, náš život natolik, že budeme
silní i v době těžkostí, starostí.
Proč dnes lidé čelící menší zkoušce, tolik prohrávají, hned selhávají? Nemají totiž zbudovaného svého ducha. 1.Janův 4:4 říká: … ten,
který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě. Toto si ale člověk
musí prožít, ztotožnit se se smrtí
v Kristu a v této pravdě pak žít!
Prakticky v mém životě brzy přišly
finanční problémy a také sousedské vztahy byly dost napjaté. Přesto jsem se nenechal zviklat, jindy
bych to řešil jinak, ale najednou
Ten v nás mi pomohl vše hezky
zvládnout. Je důležité se modlit.
Mám modlitební pokojíček u nás
ve sklepě u pece, kde mám klid. To
jsou ty důležité chvíle.
Nakonec chci poděkovat i
našemu sboru, že mě inspirovali,
podpořili. Díky i ženě, že mě v tom
povzbudila, neboť jsem nebyl delší
dobu doma a ona to vše zvládla. I
když bratr Clendennen již odešel
k Pánu, jeho práce a odkaz tak má
stále velký význam.
ALBERT BALOG

NAROZENINY
Folvarčný Lumír
Jakub Koziel
Waldhauserová Eva
Kochová Sylvie

2.1.1967
5.1.1988
10.1.1946
13.1.1951

Kovaříková Irena
Suknarovský Marek
Balogová Monika
Balážová Gizela
Trzyniecká Žofie
Balog Albert

15.1.1982
16.1.1991
20.1.1967
23.1.1980
27.1.1928
30.1.1966

PŘEJEME MNOHO BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ
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VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ DĚTÍ 2009
Na prvním místě chceme poděkovat
našemu
Pánu, že
jsme z
Jeho milosti tento program připravili
a jsme vděční, že se mohl uskutečnit
přes různé problémy a v čase chřipkové epidemie.
V nedělní odpoledne 13. prosince jsme se sešli v Romském kulturním centru, abychom shlédli vánoční program, který už od září pilně nacvičovaly naše děti, dorost i
mládež. Krátkou předmluvou přivítala všechny přítomné sestra Marcelka Kucharczyková a pak již zazněly pr vní tó n y muz ikálu
Noemova archa.
Ačkoliv mladí herci pociťovali velkou trému a zodpovědnost,
přesto podali výborný a chvályhodný výkon. Titulní postavu Noe
ztvárnil Piotruś Michalek, k této roli
ho předurčila hlavně jeho tělesná
výška, ale zaskočil také svou vážností (všichni ho znají jako smíška a
baviče) s jakou se svého úkolu zhostil. V rolích synů podobně překvapili
a výborně účinkovali Marek Balog,

Lukáš Fízer a Adrian Vagunda.
Stejně tak i děvčata Sára Folvarčná, jako Noemova žena spolu s
Karolínkou Michalkovou, Klárkou
Slusarzovou a Sárou Vagundovou se
vcítily do svých rolí. Všichni nejen
hráli, ale taky zpívali a tančili a na
scéně působili sebejistě.
Scéna se zvířátky byla radostná a díky vtipným kostýmům pestrobarevná Evička Rokoszová - zajíc,
Johanka Ledvoňová - bílý medvěd,
Esterka Toráčová - veverka, Lukášek Koziel - vlk, Magdalenka Michalková - ovečka, Martínek Kova-

řík - lev, Ráchelka Balogová - žabka, Adámek Vagunda - ptáček a Denis Mišalko - hnědý medvěd.
Tímto biblickým příběhem,
kdy Bůh seslal na hříšný svět potopu, chtěli oslovit své nejbližší. Záměrem bylo, aby se všichni na chvíli
zastavili a přemýšleli nad poučením,
které zaznělo z úst vypravěčů Natana Ledvoně a Jirky Ochodka:
„...přemýšlejme nejen v čase vánočním, co tento příběh má nám říci.
Ježíš Kristus sestoupil z nebe k nám,
aby se pro nás příslovečnou archou
záchrany stal.
Dnes ještě trvá čas Boží milosti,
kdy v době nejisté a plné starostí,
můžeme k Ježíši upnout svůj zrak.
Vždyť Pán Ježíš má každého z lidí
rád.“
Scénář zpracovaly sestry Míša
Ledvoňová a Jola Michalková, která
rovněž napsala hudbu a texty písní.
Režii měly na starosti sestry: Marcelka Kucharczyková, Jola Michalková a Evička Ochodková, která
byla zároveň koordinátorkou celého
projektu.
V muzikálu zazněly písně dojemné,
k zamyšlení, veselé a dokonce vtipný rap v podání Danka Kožiny a
Honzy Rokosze.
(Pokračování na stránce 4)
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V písni „Hlasy“ zahrála živě minikapela (Petr Michalek, Evička
Rokoszová, a Sára Vagundová). Tóny flétny a houslí dodaly písním
sváteční ráz.
Choreografii sestavila a s dětmi nacvičila s. Monika Rokoszová.
Dětem se jistě ve zvířecích převlecích netančilo snadno, byly však
velmi roztomilé a roztleskaly publikum.
Velkým dojmem zapůsobil na diváky tanec „holubičky“ v podání Barunky Rokoszové, studentky Ostravské konzervatoře.
Představení bylo vydařené a
působivé nejen díky výkonům herců, ale také zásluhou krásné výpravy
- propracovaných kostýmů a nápaditých kulis, které zhotovila s. Renátka Slusarzová s pomocí sester: Marcelky Morawiecové, Míši Ledvoňové, Irenky Kovaříkové a Ilony Folvarčné a zásluhou hudebního zpracování písní, režie zvuku a hud. doprovodu br. Tomka Michalka.
Na závěr se ujal slova br. Josef Ledvoň, aby lidem zdůraznil po-
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selství příběhu Noemovy archy a
tím zakončil slavnostní vánoční program.
Reakce diváků byly vesměs
pozitivní a někteří vyjádřili názor, že
by rádi tento muzikál ještě alespoň
jednou shlédli.
Poděkování patří všem, kteří
se na tomto programu podíleli, sestrám které připravily účinkujícím
občerstvení a oběd: Anička Gembická, Anička Konečná, Zlatka Štěpani-

str. 4
ková, Kristínka Uherková, bratřím,
kteří zajišťovali potřebné práce: Lešek Ochodek, Albert Balog, Marek
Slusarz, Standa Fizer a dalším.
Velké poděkování a pochvala
patří všem dětem, že byly při nacvičování tak zodpovědné, ukázněné a
hlavně vytrvalé.

TOMÁŠ A JOLA MICHALKOVI

SVĚDECTVÍ

ADOPCE LUKÁŠKA
Jak jsem
prožívala
adopci Lukáška? Nedávno
probíhal totiž
soud ohledně
adopce Lukáška. Dvě děti jsme již adoptovali a
jednání probíhala vždy v Karviné u
soudu. Tam to vše šlo hladce, jen
se vše podepsalo, souhlasíš a dobré. Ten třetí soud ale probíhal
v Havířově. Ta paní, co byla s námi
u předešlých dvou soudních jednání, tak ta s námi v Havířově nebyla.
Byla tam jiná, zastupovala ji. Jed-

nání v Havířově probíhalo takto:
nejdříve přečetli, jak jsme vhodní
k přijetí dalšího dítěte. Zjistili si, že
dobře vycházíme se sousedy, nebyli jsme trestně stíháni, popsali náš
zdravotní stav a psychický stav a
sdělili, že je vše dobré, že nebereme drogy, nepijeme alkohol. Jen
jsme seděli u toho všeho bokem a
já si uvědomovala, že kdybychom
nežili s Bohem, tato dobrá pověst
by nebyla asi takto dobrá. Pak jsme
odpovídali na přímé otázky u
„ohrádky“ – bylo to dost nepříjemné, měla jsem strach. Padaly otázky: Pijete alkohol? Berete drogy?

Já řekla, že ne. Dále se ptali: Cítíte
se na to? Máte už taky své roky? U
nás v ČR to je totiž tak, že adoptovat malé dítě mohou lidé jen do 40
let! Ale díky tomu, že Lukášek je
bratr od Ráchel a také díky tomu
našemu domu, dobré pověsti – tu
adopci schválili! Pak jsme to jen
podepsali. V textu bylo uvedeno,
že se lze odvolat, ale je to jinak
nezrušitelné. Právě to se mě hluboce dotklo – on už je Balog, zrušit to
nelze, je náš!
MONIKA BALOGOVÁ
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AKCE A OZNÁMENÍ
PŘIPRAVUJEME

KALENDÁŘ AKCÍ NA LEDEN 2010
Neděle
Pondělí
Úterý
Čtvrtek
Pátek
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

3.1.10
4.1.10
5.1.10
7.1.10
8.1.10
10.1.10
11.1.10
12.1.10
13.1.10
14.1.10
15.1.10
16.1.10
17.1.10

Úterý
Čtvrtek
Pátek
Neděle
Úterý
Čtvrtek
Pátek
Neděle

19.1.10
21.1.10
22.1.10
24.1.10
26.1.10
28.1.10
29.1.10
31.1.10

9:00
17:00
17:00
17:00
16:00
9:30
17:00
17:00
15:30
17:00
17:00
14:00
9:00
16:00
17:00
17:00
16:00
9:00
17:00
17:00
16:00
9:00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

Nedělní shromáždění, VP
staršovstvo
Domácí skupinky - dle oznámení
Sborová modlitba
Mládež
Společné shromáždění na Univerzitě
Alianční týden - AC Karviná (Carbokov)
Křesťanské sbory
Církev Husitská (Rehabilitační ústav)
Slezská církev evangelická AV (Fryštát)
Církev Adventistů (Ka 4)
Domov důchodců, AC - Bohumín (Ka 6)
Nedělní shromáždění, VP
Církev Bratrská
Domácí skupinky - dle oznámení
Sborová modlitba
Mládež
Nedělní shromáždění
Biblická - Škola Krista
Sborová modlitba
Mládež
Nedělní shromáždění

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

ALIANČNÍ TÝDEN 2010
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

11.1.10
12.1.10
13.1.10
14.1.10
15.1.10
16.1.10
17.1.10

17:00
17:00
15:30
17:00
17:00
14:00
16:00

hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod

Apoštolská církev (Ka - 8, Rudé armády)
Křesťanské sbory (Ka - 1, Bělidlo, vedle Katastru)
Rehabilitační ústav, budova A (Ka - 8, církev Husitská)
Slezská církev evangelická AV (Fryštát)
Církev Adventistů (Ka - 4,ulice Dačického 715)
Domov důchodců (Ka - 6, AC - Bohumín)
Církev Bratrská, Ostravská 767 (Fryštát)

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 Kolíně
a v Olomouci. Soutěžit budou všechny věkové kategorie.
7- 8 let Kategorie A: Josef, Skutky 1 - 12, zpaměti Přísloví 3, 1 - 10
9-10 let Kategorie B: Josef, Skutky 1 - 12, zpaměti Přísloví 3, 1 – 10
11-12 let Kategorie C: Josef, Skutky 1 - 12, zpaměti Přísloví 3, 1 - 10 + Žalm 8
13-15 let Kategorie D: Josef, Skutky 1 - 12, zpaměti Přísloví 3, 1 - 10 + Žalm 8
16-20 let Kategorie 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
Potřeby
sboru
- BALÁŽOVÁ Martinka - řeč
- BOJČUKOVÁ Eva - cukrovka, návrat - posilnění syna Petra od E. Waldhauserové
ke Kristu
maminka I. Kovaříkové - ozařování,
- FOLVARČNÁ Iveta - skolióza
duchovní posilu
- FOLVARČNÁ Sára - ekzém, bolesti
- děti v našem sboru - ochrana a Boží
hlavy
požehnání ve škole
- KRUCINA Marek - uzdravení
- čerstvé vanutí Ducha svatého
- LEDVOŇOVÁ Johanka - astma
- Boží milost pro časy ekonomické krize
- LEDVOŇ Natan - astma, alergická
a propouštění (moudrost pro ty, kterýma a ekzém
rých se krize nějak dotýká)
- SLUSARZOVÁ Barbora - skolióza
- prosby za služebníky sboru
Modlitby za nemocné - dospělí
- návrat zatoulaných oveček
- BÍLKOVÁ Maria - celkové uzdravení - skupinka v Bohumíně
- BALÁŽ Mirek - páteř
- práce pro nezaměstnané
- BOJČUKOVÁ Iveta - pevné zdraví
Sborový dům
- DOHNALOVÁ Růžena - vysoký tlak, - dokončení modlitebny, a bezprobléžaludek (Bohumín)
mové využití podnájmu v motelu
- DORUŠINCOVÁ Karin - Diabetes
Carbokov
Insipidus (podvěsek mozkový)
- za kolaudaci sborové budovy
- GEMBICKÁ Anna - páteř, astma
- finance na dokončení modlitebny a
- GEMROTOVÁ Květoslava - tělesné
splátky půjček
posilnění, zdraví
Naši milí mimo Karvinou
- HARAKAL Petřík - celkové tělesné - FOJTÍKOVI - Boží vedení pro celou
uzdravení
rodinu (Frankfurt n. M.)
- CHMELKOVÁ Růžena - celkové po- - OSLADILOVÁ Miluše - uzdravení
silnění (artróza, cévy, cholesterol)
střevní flory, srdce (Šumperk)
- CHOBOTOVÁ Renáta - úplné psy- - HOLÍKOVÁ Dana - moudrost v rozchické uzdravení
hodování co dál v životě (Jihlava)
- MLADĚNKOVÁ Slávka - průdušky
- HVOLKOVI - slouží v Orlové
- NAVRÁTILOVÁ Anna - celkové po- - JURASOVÁ Martina - duchovní obsílení na těle
novení (Praha)
- OCHODKOVÁ Eva - vysoký tlak, - PEČENKA Honza - vede Royal Rancelkové posilnění
gers v Jihlavě
- ŘEŽÁBEK Jan - tělesné posilnění
- SPRINGEROVI - (Havířov)
- SLUSARZOVÁ Renáta - časté bolesti - ZVÍŘECÍ Pavel a Táňa - (Jeseníky)
hlavy
- KOZIEL Roman - (Hustopeče)
- STŘAPCOVÁ Bohumila - posilnění
od Pána
EVANGELIZACE
- SZVETKOVÁ Marie - průdušky, neslužba
v
Domově důchodců
mocný manžel
- ŠŤEPANIKOVÁ Zlatka - oči, astma, - evangelizační skupinka Karviná 6
- služba na ubytovně Průkopník
vysoký tlak
- služebníci s evangelizačním zápalem
- TRZYNIECKÁ Žofie - posilnění
Modlitby za nemocné - děti

- 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 velmi požehnaný rok 2009
- za požehnaný muzikál „Noemova archa“ a následující shromáždění
- za uzdravení sestry Irenky Suraničové
- za finanční dary na stavbu během prosince
- 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 1, ročník 17

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. 1. 2010

