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Sborové noviny
Pravidelný měsíčník sboru Apoštolské církve v Karviné

ÚVODNÍK

CHCEME SE LÍBIT BOHU?
Chceme, aby z
nás měl Otec radost?
Co proto musíme udělat? Boží slovo nám na
tyto otázky jasně odpovídá. Bez víry, i kdybychom se starali sebevíc
a žili spravedlivý a
pěkný, spořádaný život, bez víry se Bohu
nezalíbíme. Žid 11;6: Bez víry však není
možné se mu zalíbit, protože ten, kdo
přichází k Bohu, musí uvěřit, že Bůh je a
že odplácí těm, kdo ho usilovně hledají.
Bůh od nás od počátku očekává víru. Víru
v to, že On existuje. Bůh odměňuje ty,
kteří v Něho věří. Naše víra má být vyjádřená tím, že máme proměněný život. Protože co je to za víru, když mluvím, že
věřím v Boha, ale žiji jako pohan? Toto je
jenom teoretické poznání Boha a ne víra.
Víra se vyjadřuje poslušností vůči Bohu,
protože co je to za křesťana, který věří
Bohu, ale nechce být poddán Jeho vůli?
Chtěl bych víru přiblížit na příběhu
vyjití Hebrejců z Egypta. Byl to zápas,
těžký boj, který se odehrával před zraky
celého Egypta i Židů. Rány, které přicházely, těžce dopadly na Egypťany, přesto
byl faraon neoblomný, nechtěl propustit
Izraelce. Před poslední ránou přišla výstraha, pokyn od Hospodina, co mají Izraelci učinit, jak si mají připravit hod beránka. Přesné pokyny, co a jak mají učinit,
aby je minula zhoubná pohroma, když
bude Bůh bít egyptskou zemi. Mezi Izraelci nebyl nikdo, kdo tuto výzvu nevzal
vážně. Kdyby neposlechli, smrt, která
prošla Egyptem, by zasáhla i jejich prvorozené. Po této hrozné noci faraon propustil Izraelce. Po dnešní den slaví Židé tento
svátek zvaný Pesach. My díky Beránku
Božímu - Ježíši Kristu, který byl poslušný
až do smrti na kříži, slavíme Jeho vítězství
nad hříchem, nad smrtí.
A jak je to ale opravdu s naší vírou?
Vyjadřujeme ji společenstvím s Bohem?
Chodíme a rozmlouváme s Ním? Odevzdáváme mu své záležitosti? Svěřujeme
Bohu své trápení a problémy? On říká, že
máme na Něj vložit svá břemena. Takové
odevzdávání našich břemen Bohu je projevem naší víry. A naše okolí by na nás
mělo poznat, že se nechvějeme a netřeseme strachy, ale držíme se pevně Boha a

důvěřujeme mu i v dobách zlých a těžkých: uprostřed zkoušek a všech nesnází, jak to zpíváme v jedné písni, jen v
Tebe důvěru mám.
Víru lze také přirovnat k penězům.
Když jdeme do obchodu na nákup a nemáme peníze, tak ztrácíme čas, maximálně si můžeme zboží prohlédnout, ale veškeré zboží je pro nás v danou chvíli nedostupné, protože nemáme peníze ani platební kartu, abychom mohli zboží zaplatit.
Podobně je to s naší vírou, když se modlíme k Bohu a nemáme víru, tak mnohé
věci jsou mimo dosah. A proto když přicházíme k Bohu, potřebujeme víru.
Má víra bez modlitby smysl? Musí Bůh
slyšet od nás něco, o čem stejně ví? Vždyť
On nás zná, zná naše potřeby, naše srdce,
náš život, naše myšlenky a také slova,
když ještě „nejsou na jazyku“ – On to
všechno ví. Proč Bůh chce slyšet o tom,
co stejně dobře ví? V tomto světě jsme
podřízeni různým zákonům. Zákonům
fyziky, chemie, biologie - ony jsou ustanovené na věky a nelze o tom diskutovat.
A všechno, co je nad rámec těchto zákonů
se nazývá zázrakem. Jsou také ustanoveny
určité duchovní zákony, které nelze měnit.
Jedním takovým zákonem je zákon vyznání. V Řím 10;8 -10: „Slovo je ti velmi
blízko; je ve tvých ústech a ve tvém srdci“ (totiž to slovo víry, které kážeme).
Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a
uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke
spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke
spáse. Velice zásadní ve věci spasení je
to, že se věří a vyznává svými ústy. Modlitba víry je jako nákup v obchodě, nestačí
mít jenom peníze, ale je třeba také říct, co
chceš koupit. Pokud budeš stát před pultem s plnou peněženkou a budeš mlčet,
tak prodejce se na tebe bude usmívat a
čekat dokud neřekneš, co chceš koupit. V
té duchovní rovině je to určitý zákon, který ustanovil Bůh; a nic na tom nezměníme.
Mat 7;7: Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Vidíme zde, že máme žádat a bude
nám dáno. 2.Kor 4;13: Protože však máme stejného ducha víry, o níž se píše:
„Uvěřil jsem, a tak jsem mluvil,“ i my
věříme, a tak mluvíme. Víra musí být vy-

jádřena naším vyznáním – mluvíme zde o
principu modlitby víry, která nám otevírá
dveře k Božím odpovědím.
Modlitba víry musí být konkrétní. Je-li
nemoc, tak se modlíme za uzdravení, je-li
svázanost hříchem, modlíme se za rozvázání, je–li nějaká velká překážka nebo
soužení, modlíme se za zázrak, je–li nějaké ohrožení, modlíme se za zásah, je-li
nějaké nebezpečí, modlíme se o ochranu.
On je Bůh a On také ví, co je pro nás dobré. Bůh má právo odpovědět jinak nebo v
jiný čas, protože On není zásilkovou službou, u které si objednáváme nějakou službu, kterou by měl vykonat - to na čem
zrovna nám záleží. Bůh zná naše srdce
lépe než my sami. Musíme si uvědomit,
že když se nám něčeho nedostává, tak
Bůh koná mnohem lepší věci, než za které
se modlíme. Někdy nás chrání před větším nebezpečím.
Je proto důležité, abychom se modlili
vírou ze slyšení. Řím 10;17: Víra je tedy
ze slyšení zprávy a tou zprávou je slovo
Kristovo. Naše víra nemůže být vzbuzena
naší touhou, nesmí to být naše nápady a
koncepty či naše vize. Naše víra má být ze
slyšení, měla by vyvěrat ze společenství s
Pánem, z přebývání s Bohem, z citlivosti
na působení Ducha svatého. Taková víra,
která je inspirována shora, oživená Duchem svatým je vírou efektivní.
Nesmíme zapomenout na to, že víra je
Boží dar. A také, že máme o víru usilovat,
každý z nás jednotlivě. Někdy se může
zdát, že někteří chtějí žít vírou jiných „Ty máš víru, ty se pomodli, tebe Bůh
určitě vyslyší“; a stává se, že tyto osoby
nebudují svoji víru. Ale takto to nefunguje. Někdy se může stát nějaký zázrak, ale
zásada je jiná. Ty a já máme podstoupit
tento zápas o víru. Víra každého z nás má
růst. Pamatujme, že Bohu se budeme z
naší víry zodpovídat.
Na závěr Vás chci povzbudit slovem z
1.Petrova 1;7: I pomíjivé zlato se přece
zkouší ohněm – vaše víra je ale mnohem
vzácnější, a když se ukáže její ryzost, bude
vám to ke chvále, cti a slávě v den zjevení
Ježíše Krista.

TOMÁŠ MICHALEK
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SVĚDECTVÍ

VELKÁ LHOTA 2010
Náš sbor, jako
každý rok, pořádal
23.-25.3. sborový
víkend. Jako vždy na
našem oblíbeném
místě, ve Velké Lhotě. V těchto dnech
totiž býval na kopcích ještě sníh a tak jsme se těšili, až
oprášíme sáně a boby. Ale ke zklamání
některých, jaro přišlo moc brzy a ze sněhu zbyly jen černé kupky čehosi podél
cest. Tak jsme většinu času strávili
v chatě. Ale myslím, že to nikomu ani
tak nevadilo, protože jsme mohli prožít
skvělý čas. Pokaždé se našlo pár soutěživců, takže turnaj v ping-pongu, cinku,
šachách nebo v čemkoli jiném jsme
mohli sledovat v průběhu celého dne.

Myslím, že chata byla skvělá! Nejen
že jsme si mohli odpočinout od každodenní práce, a tak mít nějakou změnu,
ale mohli jsme mít i obecenství jedni
s druhými a hlavně s Bohem.

BARBORA SLUSARZOVÁ

Někteří si spolu sedli, popíjeli kávu a
jen tak si povídali. Ostatní se v kuchyni
starali o naše hladová břicha. A starali
se dobře! Také proto jsme vyrazili ven
na „delší“ procházku. Když přišel večer,
přišla i chvíle, kdy jsme mohli mít obecenství s Pánem. Po slovu se vždy rozvedla nějaká debata. A debatovalo se
vždy až do pozdních hodin :o).

SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBY
První
jarní
neděli jsme prožili v našem sboru hned dvě slavnostní bohoslužby. Dlouho očekávané otevření
naší nové modlitebny, jakoby zakončilo
příslovečné období zimy. V souvislosti s
tím se nabízejí slova Písně písní: „Hle,
zima pominula, lijavce přešly, jsou ty
tam ....“ .
Tak, jako se po dlouhé zimě těšíme na
jaro, stejně tak jsme se nedočkavě těšili na
den, kdy se přestěhujeme do „svého“. Je
až k nevíře, jak úžasné dílo vzniklo ze
staré ruiny, kterou náš sbor před roky koupil! To si mohl uvědomit každý, při krátké
prezentaci.
Ranní shromáždění začalo fanfárou,
následně pastor bratr Lumír Folvarčný
přivítal všechny hosty slovy žalmu 121.
Krátkou ukázkou z muzikálu Noe se před-

vedly děti a poté přišlo na řadu požehnání.
Jako první se ujal slova emeritní biskup
bratr Rudek Bubik, který je s naším sborem srdcem spjatý od samého vzniku.
Povzbudil nás svou vizí, kterou přijal během chval, totiž, že viděl v našem sboru
zástupy hledajících hladových lidí. Taktéž
Biskup AC, bratr Martin Moldan, žehnal
našemu sboru. V modlitbě popřál, aby se
náš sbor stal „porodnicí“ pro nové Boží
děti.

Bratři pastoři z oblastních i zástupci
vzdálenějších sborů AC (Bohumín, Brno,
Český Těšín, Havířov, Hustopeče,
Kopřivnice, Oldřichovice, Třince), měli
pro nás taktéž slova povzbuzení. Velká
chvíle dojetí nastala, když bratr z brněnského sboru, díky jehož finanční půjčce
jsme dokončili stavbu, oznámil, že půjčenou částku, daruje Bohu! Někteří se neubránili slzám vděčnosti a dojetí nad dobrodiním, které se nám skrze bratra dostalo.
Dopoledního kázaní se ujal bratr Rudek Bubik. Povzbuzoval nás k tomu, abychom to málo, co máme, darovali Bohu a

dovolili Mu, aby si to mohl použít ke své
slávě.
Následovala přestávka na pestré občerstvení, které připravily obětavé sestry a
ochotní bratři. Byl to čas, ve kterém jsme
měli příležitost prohlídnout si všechny
místnosti budovy, čas na rozhovory, sdílení se a také na spontánní společné chvály.
Odpolední bohoslužby začaly v 16 hodin
blokem chval. Slovo kázání převzal biskup AC bratr Martin Moldán. Sdílel poselství evangelia, které se dotýkalo lidí,
takže na výzvu se přišlo modlit mnoho z
nás, kteří do sboru chodíme pravidelně,
ale i ti, které radostná zvěst zasáhla poprvé, nebo kteří ve svém chození s Pánem
vychladli.
Byl to krásný a požehnaný čas, za který patří našemu Pánu chvála a dík. (obě
kázání jsou dostupná na internetových
stránkách našeho sboru: www.ackarvina.cz
v sekci audio).
JOLANTA A TOMÁŠ MICHALKOVI
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K ZAMYŠLENÍ

MUŽ Z GEORGE STREET
kostela. On mě neposlouchal. Celou cestu
domů jsem zuřil. Řekl jsem o tom pastorovi, myslel jsem si, že bude mít pochopení.
Ale on řekl, že je po celé roky zneklidněn,
že nemám osobní vztah s Ježíšem. Měl
Anglie, Londýn – Vše začalo před několi- pravdu. Jsou tomu právě tři roky, co mě
ka lety v jednom kostele v jižním Londýně. můj pastor přivedl k Pánu Ježíši.“
Nedělní bohoslužba se chýlila ke konci, Anglie, Lake District – Pastor přiletěl zpět
když se jeden muž přihlásil a požádal pas- domů a zanedlouho o muži ze Sydney mlutora, zda by mohl říct krátké svědectví. vil ve svém kázání v jedné církvi v oblasti
Začal vyprávět: „Žiji v Anglii, ale původně Lake District. Na konci jeho vyučování se
pocházím ze Sydney v Austrálii. Před ně- zvedli čtyři starší pastoři a vysvětlili, že i
kolika měsíci jsem tam byl navštívit své oni byli před 25 a 30 lety spaseni skrze
příbuzné. Když jsem v Sydney procházel tohoto malého muže, který jim dal letáček
ulicí George Street, která vede z obchodní a položil tu samou otázku.
třídy do osadnické oblasti, přistoupil ke USA, Atlanta – Pastor navštívil také Atmně podivný malý muž s bílými vlasy, lantu v Georgii, kde mluvil na konferenci k
podal mi letáček a řekl: „Promiňte, pane, více než tisícovce námořních kaplanů. Gejste spasený? Jestliže dnes v noci zemřete, nerál, jeden z těch kaplanů, jej vzal na
půjdete do nebe?“ Byl jsem zaskočen, ni- oběd. Při jídle se ho pastor zeptal, jak uvěkdo se mě ještě takto nezeptal. Zdvořile řil. Odpověděl: „Stal se zázrak. Byl jsem
jsem mu poděkoval. Celou cestu domů do námořníkem na bitevní lodi a žil jsem zaLondýna jsem byl rozrušen. Po příletu vrženíhodným životem. Při cvičení v jižjsem zavolal jednomu příteli, který je díky ním Pacifiku jsme zakotvili v Sydney, abyBohu křesťan a on mě přivedl ke Kristu. A chom doplnili zásoby. Když jsem se opilý
tak jsem přišel mezi vás.“ Všichni zatles- do němoty přes ulici George Street vracel
na loď, uviděl jsem malého muže, který si
kali a přivítali jej do jejich společenství.
Austrálie, Adelaide – Tento londýnský stoupl přede mě, myslel jsem si, že vidím
pastor odletěl následující týden do Ade- ducha. Vmáčknul mi do ruky letáček a
laide v Austrálii. O deset dní později k řekl: „Námořníku, jsi spasený? Jestli dnes
němu v kostele přišla nějaká žena a svěřila v noci zemřeš, půjdeš do nebe?“ Okamžitě
se mu, jak uvěřila. Řekla: „Žila jsem kdysi se mě zmocnila bázeň před Bohem. Šokem
v Sydney. Nedávno jsem tam byla navštívit jsem vystřízlivěl, běžel zpátky na loď a
své přátele. Šla jsem přes ulici George vyhledal kaplana. On mě vedl ke Kristu.
Street, v tom se z ničeho nic přede mnou Brzy jsem se pod jeho vedením začal přiobjevil podivný malý muž s bílými vlasy, pravovat pro službu a dnes jsem zodpovědnabídl mi letáček a řekl: „Promiňte, paní, ný za tisíc kaplanů, kteří usilují o spasení
jste spasená? Jestli dnes v noci zemřete, lidských duší.
půjdete do nebe?“ Ta slova mě rozrušila. Indie – O šest měsíců později přiletěl lonKdyž jsem přijela domů, vzpomněla jsem dýnský pastor na konferenci pro pět tisíc
si na kostel nedaleko svého domu, vyhle- indických misionářů v zapadlé části Indie.
dala jsem tam pastora a on mě přivedl ke Na konci konference jej pozval přední miKristu. Tak jsem se stala křesťankou.“ Ny- sionář do svého skromného domova na
ní byl velmi rozrušen londýnský pastor. jednoduchý pokrm. Pastor se ho otázal, jak
Dvakrát za dva týdny uslyšel to samé svě- se stal křesťanem. Ind odpověděl:
„Pracoval jsem v indických diplomaticdectví.
Austrálie, Perth – Později odletěl londýn- kých službách a cestoval po světě. Jednou
ský pastor kázat do kostela v Perthu. Po jsem se ocitl v Sydney. Nakupoval jsem na
jeho službě ho pozval jeden starší bratr na poslední chvíli, byl jsem obtížen hračkami
oběd. Při obědě se ho pastor zeptal, jak je a oblečením pro své děti. Šel jsem právě
to dlouho, co se stal křesťanem. Odpově- ulicí George Street, když v tom se přede
děl: „Vyrůstal jsem v této církvi od patnác- mnou objevil podivný bělovlasý malý muž,
ti let. Nikdy jsem se však nerozhodl pro nabídl mi letáček a řekl: „Promiňte, pane,
Ježíše, jen jsem tam rád chodil. Před třemi jste spasený? Jestliže dnes v noci zemřete,
roky jsem jel na obchodní cestu do Sydney. půjdete do nebe?“ Poděkoval jsem mu, ale
Přistoupil ke mně nějaký podivný malý tato otázka mě znepokojila. Poté, co jsem
muž, dal mi letáček a položil mi otázku: se dostal domů, jsem vyhledal našeho kně„Promiňte, pane, jste spasený? Jestli dnes v ze. On mi nedokázal pomoci, ale dal mi
noci zemřete, půjdete do nebe?“ Marně radu, abych si pro uspokojení mysli projsem se mu snažil vysvětlit, že chodím do mluvil s misionářem na konci ulice. To

Žeň je mnohá, ale dělníků málo. Proto
proste Pána žně, ať vyšle dělníky na svou
žeň.
(Mt 9,37–38)

byla výborná rada, protože ještě tentýž den
mě misionář vedl ke Kristu. Přestal jsem
být hinduistou a začal jsem se připravovat
pro službu misionáře. Odešel jsem
z diplomatických služeb a dnes jsem zde,
díky Boží milosti zodpovědný za všechny
tyto misionáře, kteří už přivedli tisíce lidí
ke Kristu."
Austrálie, Sydney – Za nějaký čas byl
londýnský pastor pozván, aby kázal v Sydney. Využil toho a zeptal se místního pastora, jestli nezná malého starého muže s
bílými vlasy, který rozdával letáčky na
ulici George Street. On mu odpověděl:
„Ano, znám, jmenuje se pan Jenner, ale
nemyslím si, že ještě rozdává letáčky, protože je velice starý a slabý. Ale můžeme ho
navštívit.“ Druhý den zaklepali na dveře
jeho domu. Přivítal je stařičký muž. Usadil
je a připravil pro ně čaj. Byl slabý, ruce se
mu třásly. Londýnský pastor mu vyprávěl
o lidech, kteří o něm za poslední tři roky
mluvili. Starý muž seděl a slzy mu stékaly
po tvářích. Řekl jim svůj příběh: „Býval
jsem námořníkem na australské bitevní
lodi. Žil jsem špatným životem. Jednou,
když jsem byl v krizi a chtěl se vším skoncovat, mi k mému překvapení pomohl jeden z kolegů, kterému jsem dělal ze života
peklo. Přivedl mě ke Kristu a změna, která
se udála v mém životě, trvá od té noci každý den 24 hodin. Byl jsem Bohu tak vděčný, že jsem Mu slíbil, že budu hlásat evangelium alespoň deseti lidem denně. Jak mi
Bůh dával sílu, tak jsem to dělal. Když
jsem byl nemocný, nahradil jsem to jiné
dny. Takhle jsem svědčil přes 40 let. Když
jsem byl v důchodu, tak nejlepší místo pro
svědectví byla ulice George Street, kde
procházely stovky lidí každý den. Mnohokrát jsem byl odmítnut, ale mnoho lidí také
zdvořile letáčky přijalo. Během těch let
jsem neslyšel ani o jednom člověku, který
by skrze moje svědectví přišel k Ježíši – až
teď.“ Dá se spočítat, že tento muž svědčil
tisícům lidí. Jen Bůh ví, kolik jich bylo
zachráněno jeho misijní službou. Pan Jenner zemřel o dva týdny později. Nikdo z
malého kostela v Sydney neočekával, že
londýnský pastor bude o něm vědět. Tento
muž se zřejmě nikdy neobjeví na předních
stránkách novin jako např. Billy Graham,
nebo matka Tereza. Jeho jméno je však
dobře známé v nebi. Dovedu si představit,
jak jej tam vítali – na červeném koberci a s
fanfárami, když přišel domů do slávy.

– Zpravodaj BTM, 7/2009 –
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SVĚDECTVÍ

O POKLAD KRÁLE KRÁLŮ
Už po několikáté se v Olomouci
konalo republikové
finále ve znalostech
Bible. Soutěž je rozdělena do několika
skupin. Náš sbor
sestavil tento tým
soutěžících: Sára Folvarčná, Klára
Slusarzová, Barbora Slusarzová, Pavla
Kostková, Nat Ledvoň, Jiří Ochodek,
Daniel Kožina a Jan Rokosz. Doprovod nám dělali Marcelka Kucharczyková a Pavel Kožina.
Vyjeli jsme vlakem v sobotu 27.
března. Cesta trvala přibližně tři a půl
hodiny a mnoho z nás si přitom po-

chutnávalo na svačinkách našich maminek.
Do Olomouce jsme přijeli okolo
jedenácté a do začátku soutěže zbývalo dost času na to, abychom navštívili
naši oblíbenou kavárnu v centru Olomouce. Někteří ze soutěžících si dali
velice dobré a vydatné zákusky, a takto občerstveni jsme vyrazili na místo
určení. Samotné psaní soutěže trvá
nanejvýš hodinu, ale vyhodnocení
výsledků někdy trvá velice dlouho,
proto po napsání „testu“ byl pro nás
připraven program v podobě her
v nedalekém DDM, nebo možnost jít
prozkoumat IQ park.
Rozdělili jsme se na dvě skupiny.
Jedna šla do IQ parku a druhá se rozhodla jít navštívit a zblízka poznat
Olomouc. Celý den bylo příjemně a
nepršelo, takže to bylo opravdu pěkné
odpoledne. Nakonec jsme se znovu
setkali na vyhlášení výsledků. Nervy
měl každý napjaté jako struny, ale vše
dopadlo dobře.
Získali jsme třetí místo v nejstarší
kategorii (Jan Rokosz) a v závěsu, na

čtvrtém místě se umístila Barča
Slusarzová. Vyčerpaní, ale přece jen
spokojeni jsme se všichni vrátili zpět
domů. Děkuji Pánu, že vše tak krásně
naplánoval a celou soutěž požehnal.
HONZA ROKOSZ

NAROZENINY
děti

Krucina Daniel
Rokoszová Barborka
Kožina Daniel
Bojčuková Eva

dospělí

4.4.2006
8.4.1995
17.4.1994
19.4.1994

Podzimková Beáta
Řežábková Marie
Weber Martin
Suknarovský Alexandr
Kostková Katarina
Kozielová Karolína
Vagunda Luboš
Slusarz Marek
Michalková Jolanta
Dorušincová Karin

1.4.1976
3.4.1946
5.4.1973
8.4.1967
10.4.1963
12.4.1990
14.4.1973
18.4.1970
18.4.1965
21.4.1965

VŠEM OSLAVENCŮM PŘEJEME
MNOHO BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ
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AKCE A OZNÁMENÍ
KALENDÁŘ AKCÍ NA DUBEN 2010
Čtvrtek
Pátek
Neděle
Úterý
Středa
Čtvrtek
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Neděle
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

1.4.10
2.4.10
4.4.10
6.4.10
7.4.10
8.4.10
10.4.10
11.4.10
12.4.10
13.4.10
14.4.10
15.4.10
16.4.10
18.4.10
20.4.10
21.4.10
22.4.10
23.4.10
24.4.10
25.4.10
26.4.10
27.4.10
28.4.10
29.4.10
30.4.10

17:00 hod.
17:00 hod.
9:00 hod.
17:00 hod.
16:00 hod.
17:00hod.
16:00 hod.
9:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
16:00 hod.
17:00 hod.
16:00 hod.
9:00 hod.
17:00 hod.
16:00 hod.
17:00 hod.
16:00 hod.
17:00 hod.
9:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
16:00 hod.
17:00 hod.
16:00 hod.

Sborová modlitba
Velký pátek - shromáždění
Nedělní shromáždění
Biblická hodina - Škola Krista
Royal Rangers
Sborová modlitba
Nová generace - pro mládež
Nedělní shromáždění, VP
Setkání starších sboru
Domácí skupinky - dle oznámení
Royal Rangers
Sborová modlitba
Mládež
Nedělní shromáždění
Biblická hodina - Škola Krista
Royal Rangers
Sborová modlitba
Mládež
Evangelizace - Jan Boštík
Nedělní shromáždí, VP
Setkání starších sboru
Domácí skupinky - dle oznámení
Royal Rangers
Sborová modlitba
Mládež

DUCHOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ SBORŮ AC 2010
KOUTY NAD DESNOU
HOTEL DLOUHÉ STRÁNĚ

3.7.– 10.7. 2010
TÉMA: CHOZENÍ V MOCI
• KRVE KRISTOVY
• KŘÍŽE KRISTOVA
• DUCHA SVATÉHO
info u pastora, přihlášky do 10.6.
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MODLITBY A PŘÍMLUVY
SBOR
Potřeby sboru
- návrat zatoulaných oveček
- BALÁŽOVÁ Martinka - řeč
- BOJČUKOVÁ Eva - cukrovka, návrat - posilnění syna Petra od Evičky Waldhauserové
ke Kristu
- děti v našem sboru - ochrana a Boží
- FOLVARČNÁ Iveta - skolióza
požehnání ve škole
- KRUCINA Marek - celkové zotavení
- 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 vedení sboru a služebníky
Modlitby za nemocné - dospělí
- skupinka v Bohumíně
- BÍLKOVÁ Maria - celkové uzdravení - práce pro nezaměstnané
- BALÁŽ Mirek - páteř
- Boží povolání dalších služebníku
- BOJČUKOVÁ Iveta - pevné zdraví
Sborový dům
- DOHNALOVÁ Růžena - vysoký tlak, - finance na dokončení modlitebny a
žaludek (Bohumín)
splátky půjček
- DORUŠINCOVÁ Karin - podvěsek Naši milí mimo Karvinou
mozkový, záda
- FOJTÍKOVI - Boží vedení pro celou
- GEMBICKÁ Anna - páteř, astma
rodinu (Frankfurt n. M.)
- GEMROTOVÁ Květoslava - tělesné - OSLADILOVÁ Miluše - uzdravení
posilnění a zdraví
střevní flory, srdce (Šumperk)
- HARAKAL Petřík - celkové tělesné - HOLÍKOVÁ Dana - moudrost v rozuzdravení
hodování co dál v životě (Jihlava)
- CHMELKOVÁ Růžena - celkové po- - HVOLKOVI - slouží v Orlové
silnění (artróza, cévy, cholesterol)
- JURASOVÁ Martina - duchovní ob- CHOBOTOVÁ Renáta - úplné psynovení (Praha)
chické uzdravení
- PEČENKA Honza - vede Royal Ran- MLADĚNKOVÁ Slávka - astma
gers v Jihlavě
- NAVRÁTILOVÁ Anna - celkové po- - SPRINGEROVI - (Havířov)
sílení na těle
- ZVÍŘECÍ Pavel a Táňa - (Jeseníky)
- OCHODKOVÁ Eva - vysoký tlak,
- KOZIEL Roman - (Hustopeče)
celkové posilnění
EVANGELIZACE
- ŘEŽÁBEK Jan - tělesné posilnění
služba
v
Domově důchodců
- SLUSARZOVÁ Renáta - časté bolesti
evangelizační
skupinka Karviná 6
hlavy
- STŘAPCOVÁ Bohumila - posilnění - služba na ubytovně Průkopník
od Pána
- služebníci s evangelizačním zápalem
- ŠŤEPANIKOVÁ Zlatka - oči, astma, - zapojení sboru do světové misie
vysoký tlak
CÍRKEV
- TRZYNIECKÁ Žofie - posilnění
- biskup MOLDAN Martin - moudrost k
- WALDHAUSEROVÁ Eva - pevné
vedení církve
zdraví
Modlitby za nemocné - děti

-

emeritní biskup Rudolf BUBIK s manželkou - zdraví a požehnání
- MOTYKA Pavel, pastor AC Oldřichovice - zdraví pro službu
- CICHÝ Stanislav, senior oblasti moudrost pro vedení oblasti
- SIKORA Bohuslav, projekt zakládání
nových sborů v naší oblasti - Boží vedení a moudrost
- 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
- ostatní misionáři z AC
DĚNÍ VE SVĚTĚ
- Izrael, Irák, Irán, Afghánistán
- milost ke spasení pro muslimy,
buddhisty, hinduisty, ateisty, a další

-

DĚKUJEME PÁNU
za požehnání během slavnostních
shromáždění v nové modlitebně
za požehnaný pobyt na Velké Lhotě
během jarních prázdnin
za finanční dary na stavbu během
března 2010
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
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Bankovní spojení na sbor : 105 101 764 / 0300

Adresa: Apoštolská církev, Sborové noviny, Za Panelárnou, 735 06 Karviná - Nové Město, 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: 21. 4. 2010

