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

Ve znamení Nechuštána

úvodník
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úvodník

Ve 4. knize Mojžíšově 21:4-9 je zaznamenána velice zvláštní událost:
Z hory Hóru táhli dál cestou k Rákosovému moři, aby obešli edómskou zemi. Avšak lid propadl na

té cestě malomyslnosti a mluvil proti Bohu a proti Mojžíšovi: "Proč jste nás vyvedli z Egypta? Abyste nás na poušti umořili? Vždyť tu není chléb ani voda! Tato nuzná strava se nám už protiví." I po-

slal Hospodin na lid ohnivé hady. Ti lid štípali, takže v Izraeli mnoho lidí pomřelo. Lid přišel k Mojžíšovi a přiznával: "Zhřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě. Modli se k Hospo-

dinu, aby nás těch hadů zbavil." Mojžíš se tedy za lid modlil. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Udělej si hada Ohnivce a při-

pevni ho na žerď. Když se na něj kterýkoli uštknutý podívá, zůstane naživu." Mojžíš tedy udělal bronzového hada a
připevnil ho na žerď. Jestliže někoho uštkl had a on pohlédl na hada bronzového, zůstal naživu.
Boží lid v tomto příběhu prožil následující zkušenosti: nej-

ho života? Poselství je nasnadě: i dobré věci, Boží věci, se

va Mojžíše a nakonec zázračné vysvobození vírou v Boha

natolik, že se nám ztratí Pán jako zdroj všeho. Ztratí se

prve reptání, poté přišel trest, pak pokání, potom přímlu-

prostřednictvím podivuhodného bronzového hada na tyči.
Přemýšlel jsem, jaké to asi bylo, žít mezi nebezpečnými
ohnivými hady. Ohniví, to především znamenalo zakusit

bolest, ne nepodobnou popálení ohněm. To je velice nepříjemné! A byli všude, venku, ve stanech, u jídla, v postelích

a dokonce snad i v obuvi! Obecně je had v Božím slově
často spojován se satanem. Od Edenu (Genesis 3) až po
Zjevení („had prastarý“ 12:9 či 20:2).

nám časem mohou proměnit v modly, mohou nás zaujmout
láska k Němu samotnému a také vztah s Ním. Věci, a ne
Pán, budou naším cílem, převezmou ono první místo. Nebo se může stát, že Pán a Spasitel Ježíš se pro nás nená-

padně stane jen velkým učitelem, myslitelem, mystikem,
moralistou, socialistou, jakousi superstar, manažerem, či

prostředkem k úspěchu, seberealizaci a obohacení. Jindy
se nám jisté dobré věci mohou posunout kdesi jinam, kde

Na druhé straně nám Boží slovo předkládá i jiné „hady“,

se již stávají hříchem. Uveďme si některé: Odpočinek se
může stát leností. Mlčení nedostatkem komunikace. Dosa-

hůl před mágy faraona byla proměněna v hada a onen

mým užíváním si. Fyzické příjemnosti smyslností. Zájem o

ukázali na „uzdravujícího“ bronzového hada v pustině.

ismem. Komunikace pomlouváním. Opatrnost, nerozhodnost nevírou. Pozitivní nastavení bezohledností. Hněv

které spíše poukazují na Boží vysvobozující moc. Áronova

žení zisku chtivostí a lakomstvím. Radost ze života nestříd-

mocnější had pozřel oba hady „magické“. V úvodu jsme si

druhé závistí. Radost z jídla obžerstvím. Péče o sebe ego-

K tomuto příběhu se vrací i sám Pán Ježíš, když hovořil
k Nikodémovi (Jan 3:14-16). „Jako Mojžíš vyvýšil hada na

vzteklostí a zlostí. Péče přehnanou starostlivostí. Ocenění

poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v
něho věří, měl život věčný.“

Vraťme se ale nyní k onomu bronzovému hadu. Co se
s ním stalo později? 14. judský král Chizkijáš jej o 700 let

později rozsekal na kusy! (2. Královská 18:4). „Odstranil

kritikou. Péče o kvalitu perfekcionismem. Štědrost utrácením, rozmařilostí, mrháním. Chránění soukromí uzavřeností. Starostlivost strachem. Čtení Bible, modlitba, chození do církve se může stát náhražkou opravdového a živého
vztahu se Spasitelem.

kůl, na kusy roztloukl bronzového hada, kterého udělal

Život ve znamení takovýchto „Nechuštánů“ určitě není
životem správným. Pokud se něco takového vyskytne

zvali jej Nechuštán.“ ( - tzn. jen kus mědi, bronzo-modla).

Chizkijáš: roztlouci to na padrť! Prostě to vše opustit, vy-

ohavná modla! Lidé již uctívali hada (kus bronzu), ale ne

Kéž nám Pán v tom všem dá moudrost a sílu, abychom Jej

Jaké ponaučení z toho všeho plyne do našeho křesťanské-

Josef Ledvoň

posvátná návrší, rozbil posvátné sloupy, skácel posvátný

Mojžíš a jemuž až do oněch dnů Izraelci pálili kadidlo; na-

v našich životech, pak je čas jednat podobně, jak jednal

Ze symbolu vysvobození, víry a důvěry v Boha se tak stala

znat a vrátit se k živému Bohu.

Boha samotného…

samotného mohli mít vždy na prvním místě.
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Výzva NEHEMIE o pomoc válečným uprchlíkům

výzva

Z dopisu pastorům:

Milí bratři,
Nadační fond Nehemia vyhlašuje ve spolupráci s Assemblies of God World Missions UK a PMU sbírku na pomoc válečným uprchlíkům ze Sýrie.
Uprchlíci ze Sýrie postupně zaplavují pohraniční oblasti sousedních států a jejich číslo se blíží k 300.000. Situace se obrací ve vážnou humanitární krizi. V táborech se stupňuje napětí, chybí dostatek stanů a potravin.
Navíc se zhoršuje počasí a vzniká tak problém s nedostatkem dek. Lidé spí i venku na zemi. Stoupající napětí
v uprchlických táborech navíc přináší problémy s menšími konflikty mezi uprchlíky a policií, která se jim snaží
zabránit v opouštění táborů.

Nadační fond Nehemia vyčleňuje rozhodnutím správní rady 122.000,- na okamžitou
pomoc uprchlíkům.
Hlavním organizátorem pomoci je náš dlouhodobý spolupracovník Ron Hibbert, dřívější místopředseda PEM (Pentecostal European Mission) a dlouholetý ředitel světové misie AoG UK, který nám
píše ve svém dopise:
„Téměř každá nová televizní zpráva z občanské války zuřící v Sýrii přináší horší a horší obraz o zoufalé situaci. Vypadá to, že světoví vůdci nemohou udělat vůbec nic pro zmírnění lidského utrpení a ztrát na životech.
Jednou ze stránek konfliktu, která bývá často opomíjená, jsou tisíce utečenců před boji, kteří plynou přes
soudní hranice do Jordánu a Libanonu.
Odhaduje se, že k dnešnímu datu překročilo hranice do Jordánska nejméně 75 tisíc a do Libanonu více než 50
tisíc uprchlíků. Téměř všichni přišli pouze s tím, co dokázali unést, a většina z nich nyní obývá stanové tábory
v příhraničních hornatých oblastech – spolu s přicházejícím ochlazením se jejich situace stává mnohem horší.
Jakkoliv daleko je Ammán v Jordánsku a Bejrůt v Libanonu, uprchlíci, zoufale potřebující pomoc, přicházejí do
našich církví v obou těchto městech a naši lidé v demonstraci lásky Pána Ježíše dělají, co mohou, aby jim pomohli. Navíc, týmy sestavené ze členů našich církví, se kterými máme dlouhodobě dobré vztahy, cestují do
stanových táborů a rozdávají všechno, co mají, co obětovali – téměř všechno svoje ošacení, jídlo a lůžkoviny.
Assemblies of God ve Velké Británii jsou vedoucí silou v úsilí pomoci těmto postiženým oblastem.
Všichni členové PEM by měli naléhavě zvážit uvolnění finančních prostředků pro tuto velkou potřebu a přednést ji ve svých sborech. Máme tak velkou příležitost demonstrovat lásku našeho Pána Ježíše těm, kteří to
tolik potřebují a přinést jim dotek Prince Pokoje.“
Ron Hibbert a jeho manželka Gretel pojedou opět do příhraničních oblastí, aby vedli následující fázi
programu pomoci.
Naléhavě potřebujeme peníze na nákup léků (zejména pro děti) a ostatních potřebných věcí, jako
přikrývky, jídlo a teplé oblečení. Poté se přesuneme do Libanonu a potom do Turecka, píše Ron a
Gretel.
Prosím, zvažte uspořádání sbírky na pomoc lidem ze Sýrie.
Vaši případnou pomoc směřujte na číslo účtu Nadačního fondu Nehemia:

100113352/0300, variabilní symbol 7301

S díky a úctou
Leoš Cásek

Sbírka za tímto účelem proběhne u nás ve sboru
během nedělního shromáždění,
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18. 11. 2012.

Zprávy o pronásledování křesťanů

zpracováno podle buletinu OPEN DOORS

PÁKISTÁN
Jeden z titulků roku 2011 o nejhorší perzekuci přišel z Pákistánu. Týkal se atentátu na
ministra vládního kabinetu Šahbaze Bhattiho
(42), nejvýše postaveného křesťana, který
byl kdy zabit v této zemi bez zákona. Byl
ministrem pro záležitosti menšin ve federální vládě a jednou z nejvýše postavených
osob, které se zasazovaly o zrušení nechvalně známého zákona o rouhání. Byl jediným
křesťanským ministrem a byl neobyčejně
vlivný.
Když se druhého března za bílého dne vracel
autem z návštěvy u své matky, přistoupili k
němu čtyři střelci. Zasypali jeho auto kulkami a beze stopy zmizeli. Od té doby o nich
nikdo neslyšel. Aktivisté pro lidská práva
popsali pátrání po nich jako mnoho jiných v
Pákistánu jako „vlažné“. Dopis pákistánského Talibanu nalezený na místě uvedl, že ministr byl popraven za pokus změnit zákon o
rouhání. „Neušetříme nikoho zapleteného do
rouhání“, stálo v něm.
Pákistánští křesťané jsou sužovanou menšinou, která tvoří asi 2,5 % z celkového počtu
176 700 000 obyvatel, z nichž 96 % jsou
muslimové. Podle představitele církve v Karáčí byla smrt Bhattiho „jedním z nejvíce
demoralizujících skutků poslední doby namířených proti nám“.
Bhattiho smrt následovala po vraždě
paňdžábského guvernéra Salmana Taseera,
muslima soucítícího s těžkou situací křesťanů. Rozhodl se dosáhnout změny zákona o
rouhání podporou Asie Noreen (také známé
jako Asia Bibi), první ženy odsouzené k smrti
pro rouhání. Jeden z jeho bodyguardů obrátil
svou zbraň proti guvernérovi, zatímco pět
ostatních členů ochranky pouze přihlíženo.
Tisíce militantních muslimů vyšly do ulic,
aby podpořily atentátníka a protestovaly
proti tomu, aby jeho čin byl označen jako
vražda. Ústřední vláda, jejíž charakteristic-

pro modlitby

kou vlastností je slabost, rychle ukončila
jakékoliv kroky při projednávání zákonů o
přestupcích. Bhattiho vládní funkce byla
zrušena a pozice zařazena na nižší úroveň
státní správy. Ve sledovaném období byli
rovněž usmrceni čtyři další křesťané. Dva z
nich byli 22. dubna zastřeleni před svým
kostelem v Haidarábádu v provincii Sindh.
Běžné jsou hrozby smrtí církevním vůdcům,
křesťané jsou často biti a ke škodám na církevním majetku dochází každý měsíc. Pákistánští křesťané jsou sevřeni mezi islámskými
militantními organizacemi, které je pravidelně obviňují z násilností, a islamistickou kulturou, která nutí křesťany, aby se cítili být
stále méně součástí Pákistánu. K tomu přidejme slabou a zkorumpovanou ústřední
vládu neochotnou postavit se nespravedlnosti, a vojsko, které bylo shledáno spoluvinným
na podněcování islamistických militantních
sil k získání vlivu v Afghánistánu a Kašmíru.
Je jasné, že křesťané mají jen málo spojenců
ve snaze o rozkvět své rodné země. Taková
perzekuce je na pořádku dne už po mnoho
let a podle PEW Research Report vydané v
lednu 2011 země překoná Indonésii a do
roku 2030 se stane zemí s největším počtem
muslimského obyvatelstva (256 milionů).
Tato informace však není pouze špatná. Pákistánské zákony dávají křesťanům významnou svobodu provozovat své církve. Počet
křesťanů narůstá a do církví přichází stálý
nevelký, ale významný pramínek muslimů.
Rostoucí velmoc Čína může v budoucnu přimět armádu potlačit domácí muslimské bojovníky, neboť zamýšlí vybudovat obchodní
dálnici zemí až do provincie Sindh, kde budují přístav. Také USA si uchovávají vliv na
stát tím, že poskytují roční příjem 2 miliard
dolarů pro armádu. Zakrátko však bude obtížnější žít v Pákistánu jako křesťan.

Asia Bibi byla odsouzená k trestu smrti a čeká na popravu.

Čeho se dopustila? Při práci na poli se napila muslimské vody, a tím ji znesvětila.
Ženy, které s ní na poli pracovaly jí napadly, že křesťanka nesmí pít z jejích vědra. Ty ženy
Asiji nadávaly, vyhrožovaly a přesvědčovaly, aby opustila křesťanskou víru a přešla na islám, na což Asia Bibi odpověděla: „Věřím v Ježíše, Božího Syna, který zemřel, aby
všechny lidi vysvobodil z hříchu a smrti. Co udělal pro lidi Mohamed?“ Tato odpověď
vzbudila u žen závist, zuřivost, následkem čeho byla o 5 dnů později Asia lynčována, potupena před celou obcí zavlečena do věznice.
Po roce byla odsouzena k trestu smrti. Trest smrti za jeden doušek vody? Nyní je třetím rokem ve vězení. Za záchranu matky
pěti dětí bojuje ve světě řada vlivných osobností.
Asia Bibi (47) byla obviněna z údajného rouhání podle nechvalně známého pákistánského zákona. Za připomenutí stojí, že
islám neklade rovnítko mezi Mohameda a Boha, a že tedy ve
vztahu k údajnému prorokovi nemůže být řeč o žádném rouhání. Mohamedova lidská důstojnost nebyla odpovědí pákistánské
křesťanky rovněž nikterak dotčena. Pákistánský zákon o rouhání se však takovýmito podružnostmi nezabývá. Svědectví jediné
osoby totiž stačí k tomu, aby byl konkrétní člověk odsouzen.

Její tragický příběh je zapsán v knize „Rouhání?“

-3-

Návštěva u Žofinky a Bohušky

svědectví

Nedávno jsme navštívili naše milé sestry, které jsou delší dobu nemocné.
Sestry nás přivítaly velice srdečně a my jsme se zaposlouchali do svědectví sestry Žofinky. Ne jednoho, ale hned několik.
Žofinka se s námi dělila o své zážitky z pobytu v léčebně, kde lidem mluvila o Bohu, který vyslýchá modlitby. To někdy vyvolalo nevoli u jiných pacientek, které se sice hlásily k víře, ale takový postoj nepřijímaly.
Žofinka zavzpomínala, jak se jí dotkl Pán. To svědectví se
nám tak líbilo, že jsem si dovolila ho zapsat. Bylo to dávno,
asi před více než dvaceti lety. Tenkrát se vnučka Žofinky
spolu se svoji kamarádkou rozhodly modlit o dar Ducha Svatého - dar jazyků. Aby svou modlitbu zdůraznily, rozhodly se
spolu chválit Pána zpěvem a hrou na kytaru a k tomu ještě
přidaly půst.
Ten den Bohuška koupila zákusky, aby pozvala obě dívky. Ty
však kvůli půstu pozvání s poděkováním odmítly. Zrovna byl
čas obědu a Žofinka v kuchyni před jídlem začala děkovat
Bohu za dary stolu a v tom z jejích úst vytryskl proud slov v
cizím jazyce. A jak Bohuška dodala, „to“ nešlo zastavit. Byli
jsme tím svědectvím dojati, ale i pobavení zároveň. Pán jedná předivně a podle toho jak On chce - jeden někdy tak usiluje, snaží se něčeho dosáhnout skrze odříkání a půst, a druhý si klidně sedne ke kávě a zákusku a najednou dostane
dar od Ducha Svatého, o který ani v této chvíli neprosil.
Pak následovalo svědectví o vyslyšené modlitbě. Žofinka se
spolu s Bohuškou snažily pomoci najít práci pro syna Žofinky. Ačkoli je vystudovaný inženýr, dlouho nemohl najít práci. Když se naskytla příležitost práce, zavolala Bohuška svému bratrovi, ale zároveň ho upozornila, že kdyby to nevyšlo,
tak se kvůli tomu nemá trápit, že Bůh mu pošle do cesty
člověka, který mu práci nabídne. A opravdu smluvená příležitost nevyšla. Pak ale jednou v neděli po obědě si bratr Bohušky namířil do hospůdky pro pivo, když najednou uprostřed cesty potkal nějakého známého „od vidění“, který se
ho jen tak při pozdravu zeptal, zda ještě hledá práci. Bratr
Bohušky odpověděl, že hledá. Na to ten člověk mu řekl, že
ho čeká ráno v pět hodin, aby ho odvezl na jeden vstupní
pohovor ohledně práce. Bratr Bohušky si vzpomněl na slova
sestry i maminky, že mu Bůh pošle do cesty člověka... a byl
velmi překvapen, jak se ta slova potvrdila. O to větší překva-

pení bylo, že hned příští den, v pohovoru uspěl a byl na dané místo přijat.
Třetí velké svědectví se odehrálo před 10 roky, když se Bohuška rozhodovala, zda má s maminkou přestoupit do našeho sboru, proto aby nemusely dojíždět do Českého Těšína.
Tenkrát měla Bohuška nohu v sádře, kvůli zlomené kosti. V
průběhu chvál slyšela výzvu Ducha Svatého, aby se na tu
nohu postavila. Nejdříve tuto myšlenku zavrhla, ale když jí
ten vnitřní hlas opakovaně vyzýval k tomu, aby se postavila
a chodila, tak nakonec uposlechla. A opravdu mohla chodit!
Bylo to mocné svědectví a zároveň pro některé překvapení,
protože na shromáždění přišla o berlích a při odchodu už ty
berle nepotřebovala. Kontrola u lékaře potvrdila, že Bůh
učinil zázrak a zlomenou kost uzdravil!
Lékař nenašel ani stopy po zlomenině, navíc se ujišťoval,
podle RTG snímků, o kterou kost vlastně šlo. Sám byl z toho
velice překvapený.
Některé Boží zázraky se odehrávají tak tiše, a nepozorovaně... Máme nádherného Boha!
Ještě bychom tam se sestrami rádi byli, ale už jsme se museli rozloučit.
O to větší máme radost, že sestra Žofinka má další svědectví. Modlila se, aby Pán k 22. říjnu zase posilnil nohy natolik, aby mohla sama chodit. Bratr Jindra Koziel nám na čtvrteční modlitbě řekl radostnou zprávu, že sestra opravdu
začala chodit – přesně na den, tak jak o to v modlitbě prosila. Chvála Pánu! Bůh nehledí na náš věk, na naše starosti,
nemoci. Hledí do našich srdcí, hledá, kdo se odváží k němu
mít důvěrný vztah. Sestry Žofinka a Bohuška jsou nám příkladem.
Jolanta Michalková

VÁNOČNÍ PROGRAM
Milí rodiče sborových dětí!
Letos opět pracujeme na Vánočním programu, kterým chceme oslavit narození našeho Spasitele, Pána Ježíše Krista.
Bereme tuto spolupráci s dětmi jako milost od Pána. Toužíme, aby děti na připravovaném muzikálu pochopily některé
Boží pravdy. Když si děti takové role můžou zahrát, dá jím
to mnoho zážitků a postřehů, které si budou pamatovat po
celý život, a které budou formovat jejich víru a vztah s Pánem. Navíc, při nácviku rolí se nesmělé děti učí být odvážné, děti smělé se učí sebeovládání.
Muzikál se bude jmenovat „Nejen o ztracené ovečce“ a
bude se hrát v neděli 16. prosince dopoledne, pro sborovníky v běžném shromáždění, a odpoledne v 15 hodin pro hosty. V sobotu 15. 12. bude generálka a také, koncem listopa-
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du, zkouška v sobotu. Prosíme o Vaši podporu a modlitby,
aby se dětem podařilo naučit své role, aby všichni byli zdrávi, a aby se žádná ovečka neztratila.
Kéž nám Pán tuto práci požehná.
za přípravný kolektiv Jolanta Michalková

Parkoviště

napsali

V červencových sborových novinách jsem psal o právě dodělaném „červeném chodníku“, který je ve vrchní části parkoviště
a dnes bych se chtěl podělit se zprávou, že parkoviště před budovou máme hotové.
S trochou obavy jsme se do výstavby parkoviště pustili sami. Zatím jsme neměli zkušenosti s pokládkou takto velké plochy
zamkové dlažby, ale chodníky jsme si už udělali sami, tak jsme se rozhodli, že se do toho pustíme. Jednak kostky jsme si už
navozili koncem prázdnin, protože se nám naskytla příležitost levnější koupě a jednak položení dlažby by nám v zimě velmi
usnadnilo odhrnování sněhu z této plochy. Jelikož předpověď počasí vypadala velice slibně, tak jsme akci „parkoviště“ rozjeli na plno.
Začali jsme navážením další vrstvy podkladové strusky, tentokrát menšího průměru, na celé parkoviště, kterou jsme
měli vyrovnat nepřesnosti terénu a také vytvořit přesnou
plochu pro položení dlažby. Teď už to nebylo o tom vysypat
jenom od oka pár náklaďáků se struskou, ale museli jsme
dávat pozor, aby toho bylo všude tak akorát. Průběžně jsme
proměřovali výšku pomocí šňůrek. Začaly první otázky: o
kolik nám ta struska při zažehlení sedne, kolik máme přidat,
jeden nebo dva centimetry, nebo víc? Kolik náklaďáků máme
přivézt, aby toho bylo ani příliš mnoho, ani málo? Naše odhady byly velice přibližné. Po prvních dvou autech, které se
složily, tak to vypadalo, že tím mnoho nepokryjeme. Náš první odhad, cca čtyři auta, se nakonec změnilo v plných sedm.
Víc jsme už nevozili, i když poslední část nebyla zcela navezená. „Pane, pomoz nám, ať nám toho neschází, a dej moudrost co dál…“ Průběžně, jak přijížděly auta, jsme se snažili
strusku rozhazovat. Celkem dva dny jsme naváželi a na hrubo rozváželi strusku tak, abychom dosáhli přibližné roviny.
Struska byla „měkká“ a když to na pohled vypadalo velice
dobře, bylo to jako past pro auta, o čem osobně se mohl přesvědčit Pavel Kožina, když při výjezdu zapadl až do poloviny
předních kol. Přibližně jsme navezli a rozmístili něco kolem
30 tun strusky.

žit profily na vyžehlenou část plochy a obdobným způsobem,
jako jsme dělali podkladovou rovinu, stáhnou deskou příslušnou část materiálu. Po odstranění profilů a zasypání vzniklých děr jsme měli připravenou plochu pro pokládku.
Teď bylo třeba naložit, navézt a složit dlažební kostky po
délce pokládkové hrany. Když jsme to počítali tak ze začátku
se vozilo po 50 kostkách, což představuje plochu 1 m 2 (jedna
kostka má rozměr 10 x 20 cm). Postupem času síly ubývaly a
tak se vozilo po cca 30 kostkách. Když si vezmeme plochu
275 m2, tak muselo se s určitostí navézt něco kolem 300 koleček dlažby.
Nejdřív se položil pruh, který jsme napojili na již stávající
nájezdovou šikminu, 3,20m. Následující dny jsme pokládali
vždy v pruzích o šířce 1,20m. Celkem jsme plochu pokládali
čtyři dny. Po pokládce se vše muselo důkladně zažehlit.
Nakonec jsme přivezli „silniční obrubníky a udělali pevnou
nájezdovou hranu. Pak už jenom dodělat „odřezky“ dlažby na
okrajích parkoviště a tím jsme toto dílo ukončili.

Jsme vděční za každého, který nám přišel v této práci pomoct a chceme i touto formou poděkovat za váš čas a nasazení. Byli to: Milan Pecha, Standa Fízer, Lukáš Fízer, Jakub
Koziel, Jindra Koziel, Albert Balog (+ hlídka 21 RR), Roman
Následující dny nás čekalo přesné spadování ploch a zažeh- Lakatoš, Roman Čapčík, Samuel Čapčík, Marek Slusarz a
lení 130 kg žehlící deskou. Zakoupili jsme čtvercové profilo- také zaměstnanci - Lumír Folvarčný, Lešek Ochodek, Ilona
vé trubky, které se položily pod předem vytýčené šňůrky, Folvarčná a autor článku Tomáš Michalek.
které byly natažené od červeného chodníku po spodní obrubvíce fotografii z celé akce najdete na : www.ackarvina.cz
ník parkoviště. Metrem se měřila výška od hrany trubky po
šňůrku. Takto bylo třeba vytvořit dvě měřící linie vedle sebe
v rozmezí cca 1,60 m. Dřevěnou deskou se „stahovala“ struska v prostoru mezi trubkami a tím vznikla rovná plocha. Někdy bylo třeba materiál přihodit někdy zase hodně ubrat. Po
dvou dnech jsme měli parkoviště vyrovnané a připravené
k zažehlení. Provedli jsme opětovné přeměření úrovně plochy a k naší radosti plocha sedla přesně na požadovanou
výšku.
Teď už přišla poslední fáze před pokládkou, a to navezení
jemného, podkladového materiálu, do kterého se pokládá
dlažba. Vrstvu 3 cm jsme dosáhli tím, že profilové trubky
jsme zakoupili právě s tímto rozměrem, takže postačilo polo-
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Výlet nejen pro seniory 

napsali

Bylo ráno 6. října a vše nasvědčovalo tomu, že bude krásný
slunečný den. Sraz byl u Tesca a první zastávka na Slovensku u sochy Juraje Jánošíka.

společná fotografie:

Helenka, Pavel, Zlatka, Miladka, Anička, Jenda, Eva, Albert, Lumír

Žádné davy lidí a dary jsme tam neviděli, takže ho zřejmě
neuctívají, jako božstvo, ale památník mu teda postavili
ohromný . Snědli jsme malou svačinku a jeli dál do úžasného kaňonu, kde jedna ze skal připomínala modlícího se
mnicha. Zkusili jsme, jak na tom jsme a vylezli na jednu skálu. Byla dosti strmá a na jednom místě jsme museli použít
řetězy, bez kterých bychom dál nemohli a tak byly zapojeny
všechny části našeho těla (skoro). Výsledek té dřiny stál za
to. Bylo to nádherné. Lesy okolo se už halily do podzimních
barev a dělaly neopakovatelnou kulisu skalám, které byly
všude okolo. Vzduch byl prozářený sluníčkem a voněl jehličím, listím a vším co nás obklopovalo. Přírodou. Viděli jsme
z té výšky celý kaňon a mnohem dál. Pokochali jsme se tou
nádherou a s Boží pomocí šťastně sešli k autům. Pokračovali
jsme do Vratné doliny, kde nás čekalo rozhodnutí, zda nastoupit do kabinové lanovky, nebo počkat dole. Nakonec

všichni vyjeli na Snilovské sedlo a odtud se šlo na horu
Chleb. Počasí bylo pěkné, i když tam foukal studený vítr.
Viděli jsme Malý a Velký Rozsutec, Kriváň a jiné hory a skaliska. Nádhera. Byli jsme tak vysoko, že jsme občas cítili
studený vlhký dotek mraků na tvářích. Moc nás potěšilo
množství lidí, mladých rodin s dětmi, senioru i mládeže, které jsme tam potkávali, a kteří také hledali útěchu a odpočinek v té kráse a to je jen krůček od odhalení Toho, kdo to
vše stvořil. Cestu zpět jsme nepodnikli pěšky, ale zase lanovkou. Z oken kabiny byl nádherný výhled na okolní hory,
skaliska a potom níže i lesy. Nahoře foukal silný studený
vítr, ale dole nás vítalo teplé, letní počasí. Nasedli jsme do
aut a hurá domů, kde jsme přijeli po 17té hodině. Věřím, že
mluvím za všechny zúčastněné, že to byl nádherný den plný
nových zážitků a dojmů z toho co jsme viděli, že jsme mohli
být spolu, a že Pán byl s námi.
Děkujeme Evičce za úžasný nápad, ukázat nám místa, kde
sama kdysi ráda jezdívala i za ty, kteří nás tam zavezli. Věříme, že si zas někdy někam zajedeme, a že nás pojede víc.
Helena Kudrnová

na vrcholu „Chlebu“

Helena Kudrnová
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Pracovně misijní výjezd do Chorvatska

rozhovor

Rozhovor s Lubošem Vagundou, který se zúčastnil pracovně-misijního výjezdu do Chorvatska.
Lubo, řekni nám něco o tvé cestě.

Nadace Nehemia vyslala náš tým do Chorvatska, kde bylo
našim úkolem pomoci českému misionáři Jiřímu Dohnalovi
se stavbou malé chaty. Chata bude využívána jako základna
pro misijní cesty, a evangelizační týmy.

Popiš své dojmy.

Každý den po jedenáctihodinové náročné práci (první den
příjezdu jsme pracovali pouze 3 hod) a po večeři jsme měli
chvíli čas na vzájemné sdílení. Povídali jsme si o životě místních lidí, sboru a misijní práci v této oblasti. I navzdory nepříznivé předpovědi počasí (celodenního silného deště), bylo
počasí slunečné. Po sedmidenní práci se nám podařilo vybudovat hrubou dřevostavbu, kde bude v budoucnu ještě potřeba dodělat rozvody elektřiny, vody a obložení.
Co chorvatská strava?
Katka Dohnalová (manželka) byla velmi dobrá hostitelka.
Připravovala nám velmi zajímavou, vydatnou a chutnou stravu. Jiří chová burské kozy, které byly použity na náš jídelníček, ve kterém se střídalo maso kozí s kozlím. Maso bylo
upravováno na tradiční i netradiční chorvatské způsoby.
Vždy bylo velmi chutné a já osobně jsem z toho měl kulinářský zážitek. Pro můj zvýšený zájem o sýr, jsem dostal od
Jirky dárek - pravý kozí sušený sýr zvaný „Capáňo“, který se
vyrábí pouze v jejich oblasti. Sýr má velmi silné aroma, a
proto jej u nás doma jím pouze já. Případným zájemcům
můžu poskytnout ochutnávku.

Jak se žije misionářům, které jsi poznal?

Jiří Dohnal je bývalý pastor z Prahy, původem z Bohumína,
žijící s rodinou již 20 let v Chorvatském městě Rovinj. Bydlí
v malinkém skromném domečku s manželkou a třemi dětmi
v oblasti kde není elektrický proud. Jsou plně závislí na fotovoltaice a energii z agregátu, teplou vodu nahřívají pomocí
krbových kamen. Pro náš čtyřčlenný tým a jejich pětičlennou rodinu, bylo dost obtížné vystačit se zásobou teplé vody,
která už po osprchování třetího člověka neměla parametry
teplé vody. Otužování bylo tedy povinné. Rodina Jirky žije
v malých prostorech, proto dva z našeho týmu spali v malém
karavanu, další bratr spal v malém dřevěném domečku o
velikosti 1,5x2m a já v autě. Sami jsme na místě poznali, že
stavba malého domečku (chaty) v jejich zahradě bude velmi
prospěšná. Plánuje se zapojení českých sborů do krátkodobé
misie na Balkáně, a tato chata vytvoří zázemí pro přijíždějící
týmy.

Můžeš to vše shrnout?

Jsem velmi rád, že jsem se mohl zúčastnit tohoto pracovněmisijního výjezdu v Chorvatsku a čas tam strávený považuji
za velmi dobrou investici. Věřím, že v budoucnu naše práce
přinese dobré ovoce.
Děkuji za rozhovor.

zpracoval Lumír Folvarčný

Kdo vše financoval?

Bratr Jiří měl účelový dar na materiál pro vybudování chaty
a Nehemie pomohla zaplatit cestu a jídlo pro pracovní tým.

Od ledna 1996 žijí Jirka a Katka s dětmi v istrijském městě Rovinj na severu
Chorvatska. Jirka je zde vedoucím místního sboru, který sám pomáhal zakládat. Je to čtvrtý existující evangelikální sbor na celé Istrii.
Po celou dobu své misijní práce v Rovinji se zaměřují na budování místních
vedoucích, na duchovní boj a modlitby za situaci ve městě a v Chorvatsku,
které je charakterizováno lidovým náboženstvím plným pověr na jedné straně a beznadějí a bezcílností životů mladých lidí na straně druhé. Časová
náročnost letní sezónní práce a vysoká nezaměstnanost jsou dalšími faktory, které ovlivňují možnosti stabilního růstu členské základny sboru a jeho
finanční soběstačnost. Radostí je práce nového staršovstva složeného již částečně z odchovaných služebníků a dozrávání dalších chorvatských vedoucích domácích skupin. V roce 2005 se podařilo postavit novou
sborovou modlitebnu. V posledních letech sbor prožívá oživení, zvláště v oblasti evangelizace. Rozjely se
kurzy Alfa, členové sboru zvěstují evangelium svým přátelům. Sbor začal usilovat také o zasažení rovinjské
komunity narkomanů a zaznamenal v tom první úspěchy.
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Všem oslavencům
přejeme mnoho
Božího požehnání

3. 11. 2007 Toráčová
Marika

9. 11. 1997 Fízer
Lukáš

25. 11. 2009 Podzimek
David

27. 11. 1996 Folvarčná
Sára

5. 11. 1962 Pechová
Blažena

6. 11. 1944 Bílek
Josef

8. 11. 1959 Chobotová
Renáta

9. 11. 1947 Kudrnová
Helena

9. 11. 1993 Slusarzová
Barbora

11. 11. 1962 Rokosz
Petr

17. 11. 1959 Nižník
Miroslav

21. 11. 1957 Gembický
Tibor

24. 11. 1972 Vagundová
Andrea

26. 11. 1968 Morawiecová
Marcela

27. 11. 1994 Michalek
Petr
adresa: Apoštolská církev, Sborové noviny,
Pravidelný měsíčník sboru Apoštolské církve v Karviné. číslo 11, ročník 19
Za Panelárnou 2481/2, 735 06 Karviná 6
SBN vychází pro potřebu AC v Karviné a jsou distribuovány zdarma.
tel.: +420 596 318 745
Jakékoliv příspěvky, ať už finanční, či materiální, vždy vítáme! Vaše příspěvky jako jsou články, recenze, povzbuzení
e-mail: ackarvina@volny.cz
a svědectví můžete předávat osobně v kanceláři sboru anebo zasílat na uvedené adresy. Na schválení vyučujících
web: www.ackarvina.cz
příspěvků mají vyhrazené právo starší sboru a pastor. Uzávěrka příjmu příspěvků do dalšího čísla SBN: 28. 11. 2012.
BS: 105 101 764 / 0300
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