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Z naděje se radujte,
v soužení buďte trpěliví,
v modlitbách vytrvalí.
Římanům 12:12

Ztráta znamenající zisk
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úvodník

Z Boží milosti můžeme společně vstoupit do roku 2011 a prožít ho tak, abychom mohli
svým životem oslavit a vyvýšit našeho Pána Ježíše Krista. V této souvislosti se mi vybavily
verše, kde Marie pomazala Pána Ježíše vzácným a drahým olejem.
Když byl v Betanii v domě Šimona Malomocného a seděl u stolu, přišla žena, která měla
alabastrovou nádobku pravého vzácného oleje z nardu. Rozbila ji a olej vylila na jeho
hlavu. Někteří se hněvali: "Nač ta ztráta oleje? Mohl se prodat za víc než tři sta denárů a ty
se mohly dát chudým. " A osopili se na ni. Marek 14:3-5

Zamysleme se společně nad reakcí učedníků.
Můžeme vidět, jak je to rozhodilo a nazlobilo. Taková
ztráta! Co za to mohlo být věcí… spoustě lidem jsme
mohli pomoci. Údajně hodnota oleje mohla být až ve
výši ročního průměrného platu. Učedníci si to
dokázali dobře spočítat a vyčíslit způsobenou škodu.
Na druhé straně zde máme Marii, která přemýšlela
úplně jinak. Její hlavní myšlenkou byl Pán Ježíš a
touha dát mu to nejlepší, co měla. A to byl vzácný
olej, v alabastrové nádobě, léta sbírán po kapkách, aby
mohl být třeba takovou zálohou, kdyby přišly třeba
těžké časy. Rozhodla se dát to nejvzácnější, co měla.
Nedala jen polovinu, nepřemýšlela nad chudými, nad
svoji budoucností a už vůbec ji nenapadlo, že by to
bylo plýtvání.
Vidíme, že v očích druhých byla Marie rozhazovačnou ženou, která nepřemýšlí nad tím, co dělá a
jaká je pravá hodnota peněz. Ale Pán Ježíš viděl do
jejího srdce, stejně jako do srdce učedníků. Proto to
byl pro mnohé šok, když Marii Pán pochválil a je
napomenul. Pro Jidáše to bylo dokonce tak těžké toto
přijmout, že odešel za farizeji Ježíše zradit.
Chtěl bych, abychom se ve světle této události
podívali na naše životy a do našich srdcí. Jaké je naše
uvažování? Přemýšlíme tak, jako přemýšleli v tu
chvíli učedníci, nebo jako Marie? Někteří křesťané se
snaží co nejméně vydat a přitom co nejvíce získat.
Toto je uvažování tohoto světa. Náš postoj by měl být
jiný. Pán Ježíš pochválil právě Marii a ne učedníky, i
když jejich motiv vypadal duchovně.
Tak se může někdy i naše rodina, služba, sbor, či
cokoliv jiného a důležitého dostat na místo, které
náleží pouze Ježíši. Stejně jako učedníci, kteří ještě
nepochopili, že to, co udělala Marie nebyla ztráta, ale
zisk. Pán Ježíš pak řekl, že o tomto činu se bude

mluvit všude tam, kde se bude mluvit o evangeliu.
Dát Pánu to nejlepší, nejvzácnější co máme! To je
správná odpověď na zvěst evangelia.
Co je tím nejdražším a nejvzácnějším co máme?
Především jsou to naše životy. Co cennějšího
můžeme dát Ježíši, než sami sebe? Zavolal k sobě
zástup s učedníky a řekl jim: "Kdo chce jít se mnou,

zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť
kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo
však přijde o život pro mne a pro evangelium,
zachrání jej. " (Marek 8:34-35). V Božích očích je

taková ztráta ziskem. Pro Marii to pak nebyl problém,
dát to nejlepší co měla doma, Pánu. Nepřemýšlela nad
tím, co vše by za to mohlo být, nebo nač to vlastně
šetřila, ale byl to čin, který vycházel z jejího srdce,
které náleželo cele Pánu Ježíši.
Zajímavý je taky prorocký rozměr tohoto činu. Když
Marie pomazala Pána Ježíše olejem, bylo to k Jeho
pohřbu. Když Ježíš zemřel, už nebyl čas na pomazání
Jeho těla olejem a vonnými mastmi. Musel být dán do
hrobu a na nabalzamování se muselo počkat, až skončí
sabat. Když však ženy v neděli ráno přišly ke hrobu,
Pán už tam nebyl, byl vzkříšen. Vonné masti už
nebylo třeba. Proto bychom i my, neměli naše vydání
Pánu toho nejvzácnějšího a nejcennějšího co máme
odkládat. Někteří čekají, až bude vhodnější příležitost,
ještě musí něco důležitého zařídit, atd. Vezměme si
příklad z Marie. Nečekejme až…
Přeji vám, abyste tento nový rok, který je před námi,
prožili v blízkosti našeho Pána Ježíše Krista a bojovali
dobrý boj víry, abychom dosáhli věčného života, k němuž jsme byli povoláni. Bůh vám žehnej.
Marek Slusarz

Modlitebně - postní řetěz 2011

k zamyšlení

Vy však jste 'rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející . . . vypravovali, co všechno skrze ně Bůh
Bohu', abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého učinil. . .
Skutky apoštolské 14:27
podivuhodného světla. (1 Petrův 2:9)

Drazí bratři a sestry v Apoštolské církvi,
Tak jako každý rok, i letos chceme vstoupit do nového roku v modlitbách a
půstu. Zcela jistě věříme v důležitost modlitebního zápasu, avšak tím, že se jako
denominace v modlitbách sjednotíme, chceme demonstrovat jednotu. A ta má,
jak jistě víme, v Písmu mnohá zaslíbení.
Verš, který jsem přijal na tento rok, začíná slovy „Vy však jste …“.
Čtenář Bible si vybaví mnohé Ježíšovy výroky začínající slovy „Já jsem“. Byly
to velmi silné výroky, kterými náš Pán většinou ukazoval na svou božskou
přirozenost. Však také po těchto výrocích létaly vzduchem kameny! Nyní zde
máme výrok, který je adresovaný nám a začíná obdobně: „Vy jste“.
Verš hovoří o našem povolání ze tmy do světla. Čtyřmi charakteristikami pisatel
popisuje naší novou identitu: Jsme Vyvoleným rodem, Královským kněžstvem,
Svatým národem a Lidem náležejícím Bohu. Všechny tyto popisy hovoří o
jedinečnosti, která je dána nám, vyznavačům jména Ježíš Kristus. Ano, jsme
skutečně lidem jedinečným, mimořádným. Jako jedineční lidé máme na tomto
světě i jedinečné poslání – být Ježíšovými svědky.
Je zřejmé, že vše, čím jsme, pochází z Boha a Ježíše Krista. Sami nemáme nic.
Máme hlásat Jeho mocné skutky a šířit Jeho vůni. Ne naší. S tím je spojeno
jedno nebezpečí: Jestliže byl Ježíš již ve své době mnohými špatně chápán,
máme my nějakou přednost, zásluhu, jsme na tom lépe?
Naše veškerá naděje spočívá v tom, když budeme znát Toho, který nás povolal
ze tmy do svého podivuhodného světla. Lidé tohoto světa jsou chytří v tom, jak
ošidit revizora v metru či finanční úřad, ale ve službě Bohu může člověk
oklamat leda sám sebe. Mějme během modliteb na srdci slova proroka
Jeremjáše: Dám jim srdce, aby mě poznali, že já jsem Hospodin. Budou mým
lidem a já jim budu Bohem, neboť se ke mně navrátí celým srdcem. Jer. 24, 7

Zde jsou některé podněty pro Vaše modlitby:

Přistupujme k Bohu s vděčným a radostným srdcem. Lid v naší zemi je lidem
věčně reptavým – my jsme povoláni k vděčnosti. Právě postoj vděčnosti Bohu je
počátkem velikých a hlubokých proměn, které jako křesťané v této zemi
můžeme způsobit.
Prosme Pána za duchovní obnovu církve. Slova úvodního verše, začínající „Vy
jste …“ ukazují, jak je důležité být v Kristu pevně zakořeněn. Jedině tak se
naplní druhá část verše – budeme hlásat jeho mocné skutky. Prosme za Boží
moc, za duchovní dary do služby církve. Prosme za pastory a další služebníky.
Modleme se za náš národ. Pamatujme na ty, kteří jsou „v moci postavení“, tedy
ústavní činitelé, ale pamatujme na všechny, kteří jakkoli ovlivňují veřejný život.
Vyprošujme pro ně moudrost při rozhodování, stavějme se také proti
nepoctivosti a zlu všeho druhu. Prosme za sdělovací prostředky. Modleme se za
šíření evangelia.
Pamatujte na aktuální témata současné společnosti. Mezi ně patří například
stále ještě trvající ekonomická krize, dále diskuze o sexuální výchově na
školách, stále nedořešená otázka navracení církevního majetku a další.
Modlete se za naší církev a za její službu: Práce s dětmi a mládeží, VOŠMT,
misie, NEHEMIE, diakonie, práce sester, Rada církve. Pamatujme na nemocné a
lidi v těžkých životních situacích.
V Ježíši Kristu
Martin Moldan, biskup AC

sbor AC Karviná - čtvrtek, 13. 01. 2011
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Skutky apoštolů jsou pohnutou
zprávou o prvních dobách církve po
nanebevstoupení Páně. Popisují neúnavnou misijní činnost, svědecký život víry jednotlivců, vydávají svědectví o původním čilém životě církve. Tato těžiště se střídají v jednotlivých kapitolách. Sám Pán byl skrze
svého Ducha přítomen ve své církvi
podle svého zaslíbení. Viditelně žehnal jejímu životu a službě jejich
příslušníků, kteří o tom vyprávěli.
Jsme věřící lidé roku 2011. Náš Pán je
pánem doby Skutků apoštolů a pánem
prvotní církve. Je však také pánem
současné církve? Kolik formálnosti,
tradic a zkostnatělosti je v našem životě! Kdy si vlastně vyprávíme o našem Bohu mimo sborových pobožností? Hovoříme o něm v našem
manželství, v rodině, mezi příbuznými a věřícími? Anebo nemůžeme nic
vyprávět, protože s námi a skrze nás
Bůh nic nečiní? Možná, že naše obecenství zadusil nějaký hřích. Je třeba,
abychom si v Jeho přítomnosti ujasnili, co nás činí neschopnými o něm vyprávět. DNES chce náš Pán v našem
životě něco změnit, a my máme o tom
JEŠTĚ DNES vyprávět.
(převzato s "Cestou životem", autor ing. T. Pala)

pro povzbuzení
1. Petrův 1:3-5
Veleben buď Bůh a Otec Pána
našeho Ježíše Krista, neboť nám
ze svého velikého milosrdenství dal
vzkříšením Ježíše Krista nově se
narodit k živé naději. Dědictví
nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v
nebesích a Boží moc vás skrze víru
střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase.

SPASENÍ JE DAR
Spasení je dar, který dostáváme
z lásky Boží k nám.
Není to cíl, který máme
získat vzhledem k zásluhám.
Spasení jen vírou získáš,
pokorou a pokáním.
Jestliže jistotu hledáš,
neustále běž za Ním.
Za Ježíšem, kterého Bůh dal,
neboť tak svět miloval.
Dnes je doba milosti,
po ní přijdou žalosti.
Bude pozdě, život skončí,
ten náš život na zemi.
Věčný život získá každý,
kdo ho hledá na nebi.
Bůh je největší milovník,
má nejvyšší stupeň lásky
pro největší počet lidí.
Bůh je největší činovník
s největším darem lásky,
který kdo chce, vidí.

Služba v domově důchodců

svědectví

V úterní podvečer před Vánocemi skupinka zástupců našeho sboru, v počtu 10
lidí, navštívila domov důchodců. Chtěli jsme lidem, kteří nemají svůj vlastní
domov přinést pravé poselství Vánoc, společně si připomenout narození Ježíše
Krista, Spasitele světa.
Nejdříve jsme se v jídelně setkali s těmi, kteří mohli přijít sami, nebo které
přivezli na vozíku ošetřovatelé. Na začátek zazpíval Tomáš M. a povzbudil i
všechny ostatní, aby se přidali ke zpěvu koled, jejichž texty byly všem předem
rozdány. V další části programu vystoupil s krátkým slovem k zamyšlení Lumír
F. Jeho manželka Ilona procítěně přednesla krásnou vánoční báseň. Po ní
zazpívali další dvě písně Pavel a Miladka K. Na závěr přidal Jindra K. ještě
jedno krátké slovo povzbuzení a vše jsme zakončili společným zpíváním koled.
V rohu jídelny na připravených stolech byly rozloženy různé letáčky z Brněnské
tiskové misie, které si klienti domova rozebírali, a před odchodem ještě každý
dostal ručně vyrobený vánoční pozdrav a přání do nového roku.
Pak jsme se rozdělili na 2 skupiny a vydali se na oddělení ležících pacientů,
kterým jsme také zpívali písně a alespoň krátce si s nimi povídali. Někteří nás už
znali z minulých návštěv a tak jsme se mohli i více sdílet o Boží lásce a potřebě,
aby se Ježíš Kristus narodil i v našich srdcích. S jednou paní jsme se modlili
modlitbu spasení.
Návštěva přispěla obyvatelům domova k zpříjemnění vánočního času, přinesla
radost a povzbuzení, což někteří spontánně vyjadřovali. Kéž Pán požehná a dá
růst slovům, které mohly být z Jeho milosti i letos zasévána.
Pavel a Miladka Kožinovi

Dal svého jednorozeného Syna,
aby každý, kdo v něj věří,
nezahynul.
Nebude to jeho vina,
že jsi každé výzvě uhnul.
Jako hluchý chodíš světem sám.
Pojď s námi k nebes výšinám.
Pojď s námi domů v šlépějích
Ježíše, nechoď v světa kolejích.

Udržování modlitebního života

úvaha

Můj život musí být životem modlitby, abych mohl překonávat duchovní suchotu. Co je důvodem toho, že nikdo z nás se nemodlí tak, jak by měl? Vždyť
ze sbírky básní Pavla Koukola – „Světlo v temnotách“
víme, že se můžeme modlit za všechny naše břemena a hlas Ducha Svatého nás
neustále volá k modlitbě: „Pojď!“
Pojď k vodě, která uhasí žízeň ducha. Pojď k Otci, který kům, poradcům a všude hledáme slova potěšení nebo radu.
má soucit se svými dětmi. Pojď k Pánovi života, který Hledáme prostředníky a zapomínáme na jediného
slibuje odpuštění každého hříchu. Pojď k Tomu, který tě Prostředníka, který má odpověď na všechno.
odmítá zatratit nebo opustit a nechce se před tebou skrývat. Nic tak rychle nezažene duchovní suchotu a prázdnotu,
My se můžeme pokusit skrýt před Bohem kvůli vině a jako hodinka nebo dvě v blízkosti Boha. Nic nemůže
odsouzení, ale On se nikdy neskrývá před námi. Přijď nahradit modlitbu k Otci v tom zavřeném pokojíku. To je
směle k Jeho trůnu milosti, i když jsi zrovna zhřešil a řešení pro každé suché období.
selhal. On okamžitě odpouští těm, kteří upřímně činí
pokání. Nemusíš strávit dny a hodiny s výčitkami svědomí „ Já vyliji vody na žíznivé a potoky na vyschlou zem. Vyliji svého
anebo se snažit opět si získat Jeho přízeň. Jdi k Otci, padni Ducha na tvé símě, své požehnání na tvé potomky“ (Izaiáš 44:3).
na kolena, otevři své srdce a vykřič svá muka a bolest.
David Wilkerson
Pověz Mu o své osamělosti, pocitech izolace, obavách a
© 2009 World Challenge, Inc. In accordance with copyright restrictions, no portion of this
selháních.
site may be reproduced in any form without express written permission from World
75771.
Zkoušíme všechno ostatní, jen modlitbu ne. Čteme knihy, Challenge, Inc. P.O. Box 260, Lindale, Texas
ZDROJ: http://davidwilkersoninczech.blogspot.com/
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Muzikál "Jonáš"

napsali...

Advent je časové období, kdy skrze naše děti ve
sboru, mají naši blízcí, přátelé a známí možnost slyšet
Boží zvěst a pravdu o smyslu našeho života na této
zemi. O tom, že Pán Ježíš Kristus není jen to chudé,
malé děťátko narozené před více jak 2 tisíciletí
v Betlémě, ale že je to Spasitel světa, živý a věčný
Bůh, který nás křesťany provází celým naším
životem.
Začátkem měsíce října se začaly našim dětem ve
sboru rozdávat hlavní role a menší roličky v původním novém muzikálu Jonáš. Pilně se nacvičovalo každou neděli a současně jsme se s dětmi modlili za
zdárný průběh celého představení. Naše díky patří
také celému sboru za modlitby.
V neděli 19. 12. 2010 se vůbec poprvé v naší nové
modlitebně Apoštolské církve uskutečnila 2 muzikálová představení. Dopoledne pro členy našeho sboru a odpoledne pro naše rodiny a známé. Náš sál byl
zaplněn do posledního místečka a naše děti, i přes
malou trému, zvládly vše na výbornou.
Ráda bych touto cestou poděkovala za profesionální přístup manželů Michalkových. Svých „rolí“
scenáristů a režisérů se zhostili na jedničku. Dík patří
také sestře Míše Ledvoňové, která i přes mateřské
povinnosti věnovala muzikálu svůj volný čas.
Úžasné kulisy, dekorace a kostýmy – to vše
vytvořily šikovné ruce Reni Slusarzové. A vlastně
děkujeme všem, kteří s pečlivostí sobě vlastní nacvičovali a vypomáhali při celé organizaci představení.
Děkujeme našemu Pánu Ježíši Kristu za duchovní
vedení a věříme, že i závěrečná slova našeho bratra
Jindry Koziela se dotkla mnohých srdcí.
Marcela Kucharczyková
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Osobní svědectví

evangelizace

Otázka evangelizace je v našem životě stále přítomná a proto přikládáme tento článek, abychom se připravili a zdokonalovali ve vydávání svědectví. V 1. Pt 3:15 je napsáno, abychom byli připravení vydat svědectví o naději každému,
kdo nás o to požádá. Každý křesťan má být schopen vždy a jasně povědět, jakou naději má v Bohu.
Svědectví má při zvěstování evangelia důležitou úlohu. Někteří lidé nemusí souhlasit s výroky Božího slova, ale svědectví, ve kterém mluvíme o naší zkušenosti s Bohem je může přesvědčit. Biblickým vzorem svědectví je nám apoštol
Pavel ve Sk 22 a Sk 26.
Svědectví má obsahovat tři části:
Níže jsou uvedené kontrolní otázky, podle kterých si
A) Starý život - krátce popsat hřích, který byl v mém můžeme své svědectví opravit.
životě, tzn. jak jsem žil před přijetím Pána Ježíše Krista můj život bez Boha. Je třeba zhodnotit kdo je posluchačem. • Je mé svědectví pravdivé?
Jinak budeme mluvit k dětem, jinak k mladým lidem, spo- • Obsahuje všechny tři části? (Než jsem uvěřil, jak jsem
lupracovníkům, atd. Častou chybou je popis starého života přijal Ježíše Krista, co Ježíš učinil v mém životě, změny)
na úkor toho, co pro mě udělal Ježíš.
• Je dostatečně osobní? Není spíše kázáním?
• Je to svědectví o mně a ne třeba o sboru?
B) Přijetí Ježíše Krista - popsat, jak jsem se setkal s • Vyjadřuje mou zkušenost s Bohem, s Jeho věrností?
evangeliem a co mne vedlo k tomu, že jsem přijal Pána Je- • Jak vyjadřuje mou jistotu spasení a věčného života?
žíše Krista. Říci, jak jsem to udělal (např. řekl jsem Ježíši,
že Ho potřebuji, že lituji svých hříchů, a že Ho přijímám • Je jasně řečeno, co pro mne Pán Ježíš udělal,
jako svého Spasitele a Pána). Nelze tuto část shrnout větou: • Nemluví příliš mnoho o mém předchozím životě? (Jeho
A pak jsem přijal Ježíše Krista. Nevěřícímu by to bylo na- zajímavost může převýšit zprávu o tom, že jsem se setkal
se zachráncem, Ježíšem Kristem, jak se to stalo a co to
prosto nesrozumitelné.
vypůsobilo.)
C) Nový život - co se změnilo po tom, jakmile jsem uvěřil • Neobsahuje některé nevýznamné všeobecnosti nebo
v Pána Ježíše Krista. Je dobré popsat, jak Bůh vyřešil můj vedlejší věci?
základní problém ze starého života. Zmínit klady evangelia, • Nepřeháním? Není mé svědectví černobílé? (tj. dříve
jako je odpuštění hříchu a věčný život. Tato třetí část ve všechno černé, nyní všechno bílé - je pravdivé?)
svědectví je velmi důležitá a nesmí chybět.
• Zmínil jsem se o pokání?
• Říká mé svědectví, JAK přijmout Ježíše Krista, jak jsem
Při svědectví se dosti často objevují chyby, které snižují Ho sám přijal? Řekl jsem to prakticky, konkrétně?
jeho údernost. Svědectví není kázání, nemusí obsahovat • Která dobrodiní jsem zdůraznil? Např. Boží lásku,
nutně celé evangelium, ale když ho obsahuje, tak vždy ve
formě naši konkrétní zkušenosti. Jednou z nejčastějších přátelství s Bohem, přátelství jiných věřících, členství v
chyb je to, když svědectví končí výzvou k přijetí Pána Boží rodině, odpuštění, osvobození od strachu ze smrti, od
Ježíše Krista. Člověk, který je často zasažen naší zkušeno- strachu ze života, nová perspektiva života aj.
stí s Bohem, je touto výzvou rušen a vnímá ji jako manipu- • Nepoužívám ve svědectví slova lidem z necírkevního
prostředí nesrozumitelná, aniž bych je vysvětlil, např.
laci.
haleluja, evangelium, obecenství, smilstvo atd.?
Je dobré když si své svědectví napíšeme. Pokud máme • Konečně: je mé svědectví svědectvím o mém životě, o
možnost, tak si svědectví nahrajeme a poslechneme. Nemě- mém myšlení, o mém jednání, o mých příhodách nebo o
lo by být delší než pět minut. Je dobré toto svědectví říci BOHU a Jeho jednání a působení v mém životě?
některému ze sourozenců ve sboru a nechat se opravit. Jde
nám přece o to, abychom byli služebníci dobře připravení. čerpáno ze zvláštního vydání Života víry 2 - "Roztáhněte sítě - jak zvěstovat evangelium"

Veršíky pro rok 2011
sbor

Hospodin podpírá
všechny klesající
a všechny sehnuté
napřimuje.
Žalm 1 45:1 4

veršíky
práce v DD
loutky
mládež
modlitby - sestry
Outdoor
Royal Rangers
sborové chvály
školkové
děti školička
práce s dětmi

Zj 2:25-26
Př 23:26
Žid 1 3:8
2 Petr 1 :5-8
Luk 1 1 :1 3
Luk 1 1 :28
Ž 34:1 9
Fil 1 :9-1 1
2 Petr 2:9
Ž 1 1 9:1 04-1 05
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Alianční týden 2011
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

09.01 .1 1
1 0.01 .1 1
1 1 .01 .1 1
1 2.01 .1 1
1 3.01 .1 1
1 4.01 .1 1
1 5.01 .1 1

1 6:00 hod
1 7:00 hod
1 7:00 hod
1 7:00 hod
1 5:30 hod
1 7:00 hod
1 7:00 hod

narozeniny

Církev Bratrská, Ostravská 767 (Fryštát) - Fontána
Církev evangelická SCEAV (Fryštát)
Apoštolská církev (Ka 6, Za Panelárnou 2481 /2)
Křestanské sbory (modlitebna SCEAV - Fryštát)
Rehabilitační ústav, budova A (Ka 8, církev Husitská)
Církev Adventistů (Ka 4,ulice Dačického 71 5)
AC Bohumín (modlitebna CASD 5 Dačického 71 5, Ka 4)

„O poklad Krále králů“
7. ročník soutěže biblických znalostí 201 1

1. kolo - 6. března - ve sboru, 2. kolo - 2. dubna ve 13:00, v Olomouci.
Otázky jsou vypracované podle ekumenického překladu.

Kategorie A
do 8 let
Kategorie B 9 – 1 0 let
Kategorie C 1 1 – 1 2 let
Kategorie D 1 3 – 1 5 let
Kategorie E 1 6 – 20 let

Elijáš+Elíša, Matoušovo evangelium, Žalm 1 21
Elijáš+Elíša, Matoušovo evangelium, Žalm 1 21
Elijáš+Elíša, Matoušovo evangelium, Žalm 1 21
Elijáš+Elíša, Matoušovo evangelium, Žalm 1 21
Elijáš+Elíša, Matoušovo evangelium, Žalm 1 21 , 1 . a 2. list Timoteovi

Víra, láska, naděje

hudba

2. 1. 1967
2. 1. 1979
5. 1. 1988
10. 1. 1946
13. 1. 1951
15. 1. 1982
16. 1. 1991
20. 1. 1967
23. 1. 1980
27. 1. 1928
30. 1. 1966

Folvarčný
Lumír
Gembický
Tibor
Koziel
Jakub
Waldhauserová
Eva
Kochová
Sylvie
Kovaříková
Irena
Suknarovský
Marek
Balogová
Monika
Balážová
Gizela
Trzyniecká
Žofie
Balog
Albert

Koncem roku nahráli a nazpívali naši milí
Pavel a Miladka Kožinovi CD s názvem:
"Víra, láska, naděje"
Tato DEMO nahrávka vznikla z podnětu sborovníků jako písně pro povzbuzení ve víře.
Na CD je 26 písní s hlubokými texty, které jistě
potěší mnohá srdce.
Zájemci o CD se můžou hlásit u Pavla Kožiny.

Dětská ilustrovaná BIBLE

kniha

Chceme upozornit na tento titul, který
se objevil v předvánoční nabídce knih
(hypermarket TESCO).
410 stran krásných, barevných
ilustrací, které zobrazují biblické příběhy
pořídíte za 129,- Kč. Tato Bible jistě
podpoří zájem o četbu Božího slova u
začínajích čtenářů a je také vhodná pro
společné čtení malým dětem, kterým
obrázky pomáhají rozvíjet představivost.
"Bible tvoří neodmyslitelnou součást kulturního dědictví lidstva a bez ohledu na to, zdali
je člověk věřící či nikoli, otevírá znalost příběhů Starého i Nového zákona cestu k
moudrosti, lásce a poznání. "

citát z popisu této knihy

adresa:

Apoštolská církev, Sborové noviny,
Za Panelárnou 2481/2,
735 06 Karviná - Nové Město
tel.:
+420 596 318 745
e-mail: ackarvina@volny.cz
web:
www.ackarvina.cz
Bankovní spojení na sbor : 105 101 764 / 0300
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Ať Hospodin
ti žehná a chrání tě,
ať Hospodin
rozjasní nad tebou
svou tvář a je ti milostiv,
ať Hospodin
obrátí k tobě svou tvář
a obdaří tě pokojem.
Numeri 6:24 -26

Pravidelný měsíčník sboru Apoštolské církve v Karviné.
Číslo 01, ročník 18.
SBN 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 anebo zasílat na uvedené adresy.
Na schválení vyučujících příspěvků mají vyhrazené právo starší sboru a pastor.
Uzávěrka příjmu příspěvků do dalšího čísla SBN: 26. 01. 2011

