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Pravidelný měsíčník sboru Apoštolské církve v Karviné

ÚVODNÍK

OTČE NÁŠ...
Matouš 6:5-13 A když
se modlíte, nebuďte
jako pokrytci: ti se s
oblibou modlí v synagógách a na nárožích, aby byli lidem na
očích; amen pravím
vám, už mají svou odměnu. Když se modlíš, vejdi do svého
pokojíku, zavři za sebou dveře a modli
se k svému Otci, který zůstává skryt; a
tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že
budou vyslyšeni pro množství svých
slov. Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec
ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.
Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi
na nebesích, buď posvěceno tvé jméno.
Přijď tvé království. Staň se tvá vůle
jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní
chléb dej nám dnes. A odpusť nám naše
viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo
se provinili proti nám. A nevydej nás v
pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.

Pán Ježíš nás těmito slovy učí, co
je a co není modlitbou. Na co se
zaměřit a čeho se vyvarovat. Učí
nás, jak se modlit tak, aby to bylo
našemu nebeskému Otci milé.
Pojďme se spolu podívat blíže, čemu nás Pán učí.
Otče: jak nádherné oslovení! Když
se modlíme, nemáme se tedy soustředit na sebe, jen na své rozjímání, na své problémy. Toto oslovení
nám také ukazuje na to, že život
s Bohem je vztah. Bůh je naším
Otcem, ten nás zplodil, vychovává
nás, radí, usměrňuje, povzbuzuje,
chrání, tak jako i pozemský otec
své vlastní děti. Také ono aramejské oslovení „abba“ (tatínek) bylo
jedním z prvních slov malého dítěte. Jak vzácné, přirozené a důvěrné
oslovení: „Otče!“
Náš: Bůh je Bohem nás všech.

Nejen jednotlivce, nejen můj. Žijeme ve společenství a můžeme se
modlit i společně. Jak důležité je
se modlit i společně. Kde jsou dva
nebo tři v mém jménu a prosí, vyslyším je, říká také Pán.
Na nebesích: ano, tam sídlí náš
Bůh. Není Bohem kdesi v naší
psychice, v našich náladách, pocitech či v naší hlavě. Někdy to tak
vnímáme, sevřeme poněkud křečovitě ruce a oči a modlíme se. Ale
v Bibli je často uváděno, že Pán
Ježíš, když se modlil, pozvedl oči
k nebi! Nahoru. Ano, tam sídlí
Bůh.

vo Boží do našich praktických životů, reálného světa, ve kterém
žijeme.
Denní chléb dej nám dnes: chléb
může znamenat i základní životní
potřeby obecně (2Te 3,12). Žijme
dnešním dnem a nesnažme se dnes
žít zítřek. Také nás tato část modlitby učí střídmosti, spokojenosti
s tím, co máme.

Odpusť nám naše viny: neznám
člověka ani křesťana, jenž by již
nepotřeboval odpuštění! Každý by
si měl denně klást onu závažnou
otázku: „Co bude s mými hříchy?“
Měli bychom mít srdce, které volá:
Posvěť se Tvé jméno: co to zna- „Ježíši, smiluj se nade mnou; i
mená? Jednoduše žít tak, abychom dnes!“
nedělali Pánu ostudu. Aby bylo Odpuštění lidem: měli bychom
Jeho jméno, Jeho bytí a pověst me- mít v modlitbě vždy postoj:
zi lidmi stále čisté, známé, v úctě. „Nezlobím se na tebe. Odpouštím
Vyznejme: „Aby o Tobě mluvili ti…“ Určitě ne onen bolestný a
lidé náležitě, jak si zasloužíš, ať je svazující přístup: „Však On ti to
Tvé jméno – Ty – našimi životy Bůh spočítá!“
ctěno, vyvýšeno – slovy a skutky,
ať o Tobě každý smýšlí jako o dob- Pokušení: modlíme se: „Nedovol
nám padnout v pokušeních!“ Tato
rém a svatém!“
část modlitby nás přivádí
Přijď království Tvé: Pán Ježíš k požehnání od Boha; k tomu, abyčasto zvěstoval Boží království; chom vedli vítězný život. Nevolili
jakoby říkal: „Už to bude! Král se jen to příjemné, často lákavé, které
blíží! Připravte cestu! Kajte se!“ je tak často špatné…
Boží království je vlastně Boží vláda v našich životech už nyní, ale i Vysvoboď nás od Zlého: zbav nás
plně v budoucnu. Proto voláme: už toho Zlého! Ano, nebojujeme
„Přijď Tvá vláda v budoucnu, i proti lidem, či pouze jaksi proti
nyní v mém životě, v životě jiných, sobě, ale především proti někomu
v církvi.“ Jak rozšíříme Boží vlá- „vně“, proti ďáblu a jeho démodu, království dnes? Zítra? nům. Bojujme v Boží posile!
Kéž nám všem dá Duch Boží
V životech našich blízkých?
moudrost porozumět, čemu nás
Vůle Boží v nebi i na zemi: jak
nezbytná touha a cíl v našich živo- Pán chtěl naučit oním příkladem,
tech! Nejen Boží vůle v nebi, ale i jak se modlit!
na zemi! Potřebujeme přenést sloJOSEF LEDVOŇ

SBOROVÉ NOVINY 6/2010

AC KARVINÁ

str. 2

SVĚDECTVÍ

NOVÁ GENERACE V KARVINÉ
S Boží milostí nás ve sborovém
domě ve dnech 10.
- 11.4. mohl navštívit bratr Petr Rattay
s celou rodinou a
představit
nám
svou práci, kterou v současné době
vykonává. Jeho práce spočívá ve
vedení org aniz ace p od názvem ,,Nová generace“, která je zaměřena na nesení radostné zprávy o
Ježíši Kristu mladým lidem. Pracuje
hlavně s žáky středních škol, ale
tyto projekty se již rozjely i na základních a vysokých školách. Na
sobotním setkání jsme mohli mluvit
o základních informacích a poučení

o tomto projektu. Dobrou myšlenku,
kterou zmínil, byla ukázka, jak začít
s evangelizací na škole. Podal nám
vysvětlení formou ukázky skokana,
který skákal po pravé noze, což byla
modlitba, a levá noha evangelizace.
Skokan si vyzkoušel skákání nejprve po pravé noze a pak po levé,
čímž chtěl ukázat, že člověk potřebuje obě nohy ke správné evangelizaci, protože skokan, který používal
pouze pravou nebo levou nohu, byl
po chvíli vyčerpán a potřeboval si
odpočinout. Pokud používal pravou
a levou nohu, jeho výdrž a efektivita
se zvětšila, proto k evangelizaci je
také potřebná modlitba.

Po slově také následovala čajovna, kde jsme měli čas na další otázky, které nás k projektu napadaly. V
neděli nám bratr posloužil slovem,
které bylo zaměřené na evangelizaci
lidí.
Chtěl bych vás povzbudit také k
tomu, abychom se společně modlili
za celou organizaci a za školy, kde
je mnoho lidí, kteří nevědí o Bohu a
nikdy se s ním nesetkali, nebo otázku „Co bude po smrti?“ neřeší. Jak
je psáno v evangeliu Matouše 9:37 :
„Tehdy řekl svým učedníkům, žeň
je obrovská, ale dělníků je málo.“
Modleme se a hlásejme Boží
záchranu pro každého člověka.
DANIEL KOŽINA

Více informací o projektu na:
www.novagenerace.com

NAROZENINY
děti

Balogová Rachelka
Meisner Daniel

dospělí

9.6.2003
13.6.1995

Harakalová Soňa
Fízerová Helena
Balasová Edeltruda
Bojčuková Gizela

9.6.1957
9.6.1961
16.6.1937
23.6.1938

VŠEM OSLAVENCŮM PŘEJEME
MNOHO BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ
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K ZAMYŠLENÍ

HOMEOPATIE
KOSMICKÁ SÍLA V ROZTOKU?
Kdybychom provedli průzkum
vědomostí na téma, co je to homeopatie, dostali bychom nejrůznější
odpovědi. Mnoho lidí, kteří se touto
metodou nechávají léčit, však neví
přesně, co tento pojem znamená.
Vzhledem k tomu, že je to u nás velmi rozšířená a v současné době
značně populární forma alternativní
medicíny, chceme se jí věnovat poněkud podrobněji.
Kdo byl Samuel Hahnemann?
Zakladatelem této léčebné metody je Samuel Hahnemann. Narodil
se 10. dubna 1755 v Míšni. Pro jeho
velké nadání mu bylo umožněno
studovat medicínu v Lipsku, Vídni a
Erlangenu. Pro úplnou charakteristiku jeho osoby a duchovního zaměření je důležitá skutečnost, že již jako
22letý vstoupil do řádu Svobodných
zednářů. Z dalšího Hahnemannova
osudu lze vystopovat, že jeho činnost a šíření homeopatie, byla tímto
řádem podporovaná.
Svobodní zednáři
I když je duchovní pozadí řádu
Svobodných zednářů částečně zahaleno tajemstvím, lze uvést několik
základních rysů tohoto tajemného
hnutí, v němž se sdružují různí vlivní lidé, státníci a další významné
osobnosti. Cíle zednářství jsou údajně obecně lidské, tedy dosažení humanity, tolerance a demokracie. Na
tom by nebylo nic špatného, kdyby
celá organizace nefungovala jako
konspirativní spolek, jehož členové
musejí procházet různými stupni
zasvěcení. Svobodní zednáři uznávají sice existenci nějaké božské
bytosti, která je „architektem“ světa,
ale Ježíš Kristus není nikým výjimečným. Dle zednářů je to pouhý
člověk, velký muž minulosti, nikoliv
však jediný Spasitel a jediná cesta
k Bohu. A tak když tito lidé mluví o
bohu, mají na mysli někoho jiného,
než je Bůh zjevený v Bibli.

V zednářství bůh znamená velkého
stavitele vesmíru, sílu v přírodě, obzvláště Slunce a jeho životadárnou
sílu. Bible v zednářském pojetí není
žádnou výjimečnou knihou lidstva.
Není o nic lepší než Korán, hinduistické spisy nebo knihy čínských a
řeckých filozofů. Jak vidíme, svobodné zednářství není slučitelné se
základními principy biblického křesťanství. Setkáváme se zde se zcela
odlišným chápáním Boha, Ježíše a
člověka. Vyskytují se zde různé tajemné rituály, které mají člověka
uvést do stadia „vyššího“ poznání a
jsou náhražkou za spasení z pouhé
milosti. Domnívám se, že seznámení
se základními duchovními principy,
které určovaly Hahnemanovo myšlení, je důležité pro pochopení homeopatie v širších souvislostech.
Sám Hahnemann totiž mluví ve
svých dílech mnoho o „bohu“, který
jej uvedl do tajemství nové léčebné
metody a homeopatii označuje za
„božskou cestu“ léčení. Mohli bychom se proto mylně domnívat, že
Hahnemann byl věřící křesťan a že
léčebná metoda, kterou nám zanechal, je „božím darem“ pro nás. O
tom, jak daleko byl Hohnemann ve
svém myšlení od křesťanství, mohou svědčit např. jeho slova, která
napsal v dopisu svému žáku Stapfovi. Jeho vzorem je východní učitel
Konfucius. Hahnemann ho označuje
jako „dobrodince lidstva, který ukázal cestu k moudrosti a k bohu“. Ježíše Krista pak pojmenoval jako
blouznivce a jeho spásné působení
jako bajku a pověru. I když se Hahnemann povrchně jeví jako velice
zbožný člověk, nemá s křesťanstvím
nic společného a pokud používá slova „bůh“ a „božský“ – nemají tyto
pojmy nic společného s Bohem, kterého nám zjevuje Bible. Základní
principy svého učení o homeopatii
převzal právě z pohanských nábo-

ženství.
Princip léčení podobného podobným
Odkud pochází slovo homeopatie? „Homoion“ v řečtině znamená
podobný, „pathos“ je nemoc. Prvním principem homeopatie je léčení
podobného podobným. Při homeopatické léčbě dostává nemocný látku, která u zdravého člověka způsobuje stejné příznaky jako léčená nemoc u nemocného člověka. Vezměme si na příklad člověka, který má
průjem. Všichni víme, že ricinový
olej vyvolává u zdravého člověka
průjem. Podle první zásady homeopatie má tedy pacient s průjmem
dostat jako lék ricinový olej. Kdyby
však ten ubožák dostal onu látku
v normálních dávkách, nebyl by
schopen pravděpodobně vůbec
opustit WC. Proto musí být lék
rozředěn. Toto je druhý stěžejní
princip pro přípravu homeopatického léku – rozředění léku do takové
míry, aby neškodil, ale pomáhal. Tak
aspoň uvažoval Samuel Hahnemann, když na sobě experimentoval
s účinky chininu. O kůře peruánského chinovníku se již tehdy vědělo,
že léčí bahenní horečku (malárii).
Při požití kůry chininovníku však
Hahnemann zjistil, že v jeho zdravém organismu tento prostředek horečku vyvolal. Na základě tohoto
pokusu se proto začal domnívat, že
každý lék vyvolává u zdravého organismu určitý druh nebo příznak
nemoci. Podle toho, jaké příznaky
nemoci daný lék vyvolává u zdravého organismu, může být použit pro
léčení stejných příznaků u nemocných lidí – tedy léčení podobného
podobným. Zde narážíme na Hahnemannův zásadní omyl. Dnes víme,
že chinin u zdravého člověka horečku nevyvolává. V normálních dávkách způsobuje mírný pokles horeč(Pokračování na stránce 4)
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ky. Při vyšších dávkách chinin působí jako buněčný jed a jeho účinky
mohou v organismu vyvolat pokles
teploty pod normál doprovázený
třesavkou. Tento pocit může být
subjektivně vnímán jako horečka. Je
však dobré si uvědomit, že lékařský
teploměr k měření tělesné teploty
byl zaveden v medicíně až po Hahnemannově smrti. Při svém experimentování mohl pociťovat třesavku
při podchlazení svého organismu a
mylně se domníval, že má horečku.
Další možností, která by vysvětlovala jeho experiment, by mohla být
zvláštní reakce přecitlivělosti na chinin, kdy opravdu může dojít
k teplotám. Toto však nepředstavuje
reakci normálního zdravého organismu na tuto látku, nýbrž vzácnou přecitlivělost některých lidí. Stejně jako
Peczely se stal obětí svého omylu a
vytvořil nevědeckou diagnostickou
metodu – iridologii - , také Hahnemann podlehl omylu při zrodu homeopatie. Na zrodu této metody léčení se podílí chyba objevitele.
V oficiální medicíně existuje zcela
odlišná zásada léčení – tj. léčení
opačného opačným. Cizím slovem
tomu říkáme allopathie (z řeckého
allos – jinak, pathos – nemoc).
V oficiální medicíně tedy vždycky
hledáme prostředek proti dané nemoci a navíc se nesnažíme léčit pouze příznaky nemoci, ale tam, kde
dovolují naše současné medicínské
možnosti, zaměřujeme se na vlastní
příčinu nemoci. U malárie dnes nelečíme pouze horečku (jako kdysi
chininem), ale používáme léky, které ničí zárodky malárie. U angíny
nezklidňujeme pouze příznaky –
bolesti v krku a polykací obtíže - ,
ale podáváme antibiotika, která mají
za úkol zlikvidovat streptokokový
bacil. Z toho je zřejmé, že homeopatická medicína je v příkrém rozporu
s tím, k čemu se dopracovala po
mnoha letech bádání oficiální lékařská věda – tedy k odhalení skutečné
příčiny nemocí a jejich léčení.
Princip podobnosti v okultních vědách
Můžeme se ptát, odkud vzal S.
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Hahnemann tento zcela zvláštní a
z dnešního pohledu naprosto nelogický způsob uvažování. Princip
podobnosti se vyskytuje již
v písemnictví starých tibetských,
čínských a arabských kultur. Je to
odvěké magické pravidlo, které se
vyskytovalo v mnoha pohanských a
okultních učeních.
Princip ředění neboli potenciace
Pro přípravu homeopatického
léku je nutný princip – ředění. Podle
zastánců homeopatie nejde o prosté
rozřeďování látky v rozpouštědle,
nýbrž o proces, při kterém do léčebného prostředku vstupuje určitá
energie. Tato síla, a nikoliv rozřeďovaná látka, má být pak odpovědná
za vlastní účinnost homeopatického
léku – ředění neboli potenciaci.
Když homeopat vytváří homeopatický přípravek, vychází z tzv. základní
tinktury např. kopřivový extrakt.
Vezme jeden dílek této základní
tinktury a ředí ji 9 stejnými dílky
rozpouštědla a pak tento roztok důkladně protřepává ve skleněné nádobě. Vzniká tak ředění 1:10 označováno D1. Pokud chce získat ředění
D2, pak je nutné rozředit jeden díl
z roztoku D1 opět devíti díly rozpouštědla a roztok řádně protřepat.
Vysvětlení, že díky ředění a protřepávání se lék proměnil v léčebného
ducha, je jasná magická představa.
Ředění a protřepávání léku je magickým rituálem, při kterém mají
účinkovat tajemné síly.
Homeopatie pod lupou
Jediným racionálním vysvětlením, proč homeopatická léčba stále
přežívá, je její ekonomická výnosnost. Ve své podstatě jde o prodej
levných substancí. Firmy, které vyrábějí klasické léky, věnují miliardy
dolarů ročně na další výzkum a rozvoj nových preparátu. Cena léku se
tedy často odvíjí od nákladnosti
vývoje dané ho přípravku.
V homeopatii ovšem žádný seriózní
výzkum neexistuje a přitom ceny
homeopatických léku jsou často
vyšší než u léků klasických. Je jasné, že výroba a distribuce homeopatických preparátů musí být docela
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výnosný obchod.
Křesťan a homeopatické léky
Můžeme tedy jako křesťané přijmout homeopatickou léčbu? Můžeme přijímat různé přírodní prostředky léčení, avšak u metod, kde se
v př íp r avě léku s etkáváme
s magickými rituály a máme počítat
s působením neznámé kosmické
energie, bychom měli být opatrní.
Mnozí lidé dnes žijí s představou, že
pomocí homeopatických léků navozují ve svém organismu harmonii a
řád, dolaďují svůj vnitřek na
„správnou frekvenci“. Homeopatický prostředek může být v tomto pojetí náhražkou za křesťanské řešení
lidských problémů jako je uspořádání osobního života podle biblických
principů, smíření se s Bohem a se
svým okolím a přijetí Božího odpuštění. V tomto směru může celá homeopatická léčba působit jako náhražka spasení. Je známo, že mnohé
zdravotní problémy mají svůj původ
v nezdravém způsobu života,
v narušených osobních i rodinných
vztazích, v neschopnosti vypořádat
se s pocitem viny, odpustit nebo přijmout odpuštění. Pokud někdo řeší
problémy tohoto rázu (byť nevědomě) pomocí homeopatické léčby,
pak se tím ještě více vzdaluje od
Boha. V tomto smyslu homeopatie
jistě není tím správným řešením.
V s ou čas né d ob ě ex is tu je
v lékárnách pestrá nabídka různých
nehomeopatických přírodních preparátů s minimálními nežádoucími
účinky. Pro jejich přípravu nebyly
používány žádné magické rituály.
Pokud někdo touží léčit se přírodními přípravky, pak jistě nemusí volit
homeopatické léky.

Použitá literatura:
MUDr. ŠTEPÁN RUCKI, CSc.:
Alternativní medicína - pomoc nebo
nebezpečí? Křesťanský život, 2008,
str. 43-57

SBOROVÉ NOVINY 6/2010

AC KARVINÁ

str. 5

AKCE A OZNÁMENÍ
KALENDÁŘ AKCÍ NA ČERVEN 2010
Úterý
Čtvrtek
Pátek
Sobota

1.6.10
3.6.10
4.6.10
5.6.10

Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Neděle
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Neděle
Úterý
Středa

6.6.10
7.6.10
8.6.10
9.6.10
10.6.10
11.6.10
13.6.10
15.6.10
16.6.10
17.6.10
18.6.10
20.6.10
21.6.10
22.6.10
23.6.10
24.6.10
25.6.10
27.6.10
29.6.10
30.6.10

17:00
17:00
15:00
9:30
18:00
9:00
17:00
17:00
16:00
17:00
16:00
9:00
17:00
16:00
17:00
16:00
9:00
17:00
17:00
16:00
17:00
16:00
9:00
17:00
16:00

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

Biblická hodina - Škola Krista
Sborová modlitba
Semináře, večerní shromáždění
Semináře
Evangelizační shromáždění
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
Nedělní shromáždí, VP
Setkání starších sboru
Domácí skupinky - dle oznámení
Royal Rangers
Sborová modlitba
Mládež
Nedělní shromáždění
Biblická hodina - Škola Krista
Royal Rangers

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
Modlitby za nemocné - děti
- BALÁŽOVÁ Martinka - řeč
- BOJČUKOVÁ Eva - cukrovka, návrat
ke Kristu
- FOLVARČNÁ Iveta - skolióza, Boží
ochrana v lázních
- KRUCINA Marek - celkové zotavení
- LEDVOŇOVÁ Johanka - astma
- LEDVOŇ Natan - astma, alergická
rýma a ekzém
- SLUSARZOVÁ Barbora - skolióza
Modlitby za nemocné - dospělí
-

BALÁŽ Mirek - páteř
BÍLKOVÁ Maria - celkové uzdravení
BOJČUKOVÁ Iveta - pevné zdraví
DOHNALOVÁ Růžena - vysoký tlak,
žaludek (Bohumín)
DORUŠINCOVÁ Karin - podvěsek
mozkový, záda
GEMBICKÁ Anna - páteř, astma
GEMROTOVÁ Květoslava - tělesné
posilnění a zdraví
HARAKAL Petřík - celkové tělesné
uzdravení
CHMELKOVÁ Růžena - celkové posilnění (artróza, cévy, cholesterol)
CHOBOTOVÁ Renáta - úplné psychické uzdravení
MLADĚNKOVÁ Slávka - astma
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
ŠŤEPANIKOVÁ Zlatka - oči, astma,
vysoký tlak
TRZYNIECKÁ Žofie - posilnění
WALDHAUSEROVÁ Eva - pevné

zdraví, srdce
Potřeby sboru
- ZEMANOVA Veronika - úspěšné
ukončení studia (státnice, bakalářská
práce) a přijetí na magisterské stud.
- návrat zatoulaných oveček
- posilnění syna Petra od Evičky Waldhauserové
- děti v našem sboru - ochrana a Boží
požehnání ve škole
- čerstvé vanutí Ducha svatého v našem
sboru i městě
- Boží milost pro časy ekonomické krize
(moudrost pro ty, kterých se krize nějak dotýká)
- prosby za vedení sboru a služebníky
- skupinka v Bohumíně
- práce pro nezaměstnané
- Boží povolání dalších služebníku
Sborový dům
- finance na dokončení modlitebny parkoviště, omítka, a jiné.
- splátky půjček

CÍRKEV
biskup MOLDAN Martin - moudrost k
vedení církve
- 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

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 - (Jihlava)
- SPRINGEROVI - (Havířov)
- ZVÍŘECÍ Pavel a Táňa - (Jeseníky)
- KOZIEL Roman - (Hustopeče)

MISIE
- projekty Nehemie
- služba V. BEDNÁŘE na Ukrajině
- ostatní misionáři z AC

-

EVANGELIZACE
služba v Domově důchodců
evangelizační skupinka - Karviná 6
služba na ubytovně Předvoj, Karviná 6
evangelizační zápal sborů
větší zapojení sboru do světové misie

-

MĚSTO
- milost k pokání pro lidi v Karviné
- požehnání pro vedení města
- přímluvy za ostatní církve
NÁROD
- nová vláda
- prezident, poslanci, senátoři
- vztahy stát - církev

DĚNÍ VE SVĚTĚ
- Izrael, Irák, Irán, Afghánistán
- milost ke spasení pro muslimy,
buddhisty, hinduisty, ateisty, a další
DĚKUJEME PÁNU
- za návrat zatoulaných oveček
- za sborovou budovu, která nám požehnaně slouží
- za finanční dary na stavbu během
května 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

SBOROVÉ NOVINY
pravidelný měsíčník sboru Apoštolské církve v Karviné, číslo 6, ročník 17

Bankovní spojení na sbor : 105 101 764 / 0300

Adresa: Apoštolská církev, Sborové noviny, Za Panelárnou 2481/2, 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. 6. 2010

