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

01/2013 
úvodník 

pro modlitby 

k zamýšlení 

napsali 

povídka 

narozeniny 

oznámení 

Vírou přemáhat těžkosti úvodník 

Neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět.  

A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra.  

Kdo jiný přemáhá svět, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží?  
1. Jan. 5:4-5   

Milí bratři, milé sestry, tak to tu máme znovu. Začal nový 

rok a to je pro mnohé chvíle, kdy se snaží s očekáváním 

hledět kupředu. Lidé si vzájemně přejí, někdo prožívá 

obavy z toho, co nový rok přinese, a jiní si dávají novo-

roční předsevzetí. Lidé si dávají předsevzetí a činí nová 

rozhodnutí většinou s touhou po změně. Chtějí se zbavit 

svých zlozvyků, jinými slovy hříchu. Svá předsevzetí za 

pár dní poruší, a za měsíc už neví, k čemu se zavázali. 

Jak radostné je, že křesťané si nemusí dávat novoroční 

předsevzetí, neboť plně prožili osvobození od hříchu skr-

ze milost našeho Pána Ježíše Krista. On se za nás oběto-

val, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj 

vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích. Titovi 2:14. Nechci 

touto svou úvahou zlehčovat zápas s hříchem (pokoušení) 

u křesťanů, ale jen říci, že vítězná cesta nevede přes no-

voroční předsevzetí.  

Úvodem jsem použil verš: „Kdo jiný přemáhá svět, ne-li 

ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží“. Úspěšný boj, který 

vedeme, je závislý na naši víře. Co znamená věřit? Oprav-

dová víra znamená, že v něco vložíme svou důvěru. V 

našem případě je to důvěra v Pána Ježíše. Víra je důvěra 

v Kristovo vedení. Důvěřujeme Pánu, že Jeho vůle je pro 

nás dobrá i když ne vždy všemu rozumíme. „Stojí přece 

psáno: Spravedlivý z víry bude živ. Řím. 1,17. V poslední 

době si všímám, že mezi věřícími vidíme těžkosti, nemoci 

někdy utrpení. Intenzita útoku se zvětšuje. Často jsme ve 

sboru požádání o přímluvné modlitby. Mám dojem, že 

křesťané v minulých letech neřešili tolik finančních pro-

blému, vážných nemoci, těžkých úrazu, neshod nebo 

manželských krizí. Pokušení přichází způsoby, které pře-

dešlé generace neznaly. Svody mají stále rafinovanější 

způsoby. Zde bych chtěl zdůraznit, že i když mnoho zla 

zakouší spravedlivý, platí pro nás zaslíbení, že Hospodin 

ze všeho vysvobozuje. Mnoho zla doléhá na spravedlivé-

ho, Hospodin ho však ze všeho vysvobodí. Žalmy 34:20. 

Současná doba není vůbec snadná. Máme však naději, že 

ji vítězně projdeme Gal. 1,4. 

Jak naše víra přemáhá svět? Víra přemáhá svět právě 

tím, že nás spojuje s Bohem a jeho mocí. Vírou se vkládá-

me do Božích rukou. Víra nám umožňuje spolupráci s 

Duchem svatým. Vírou máme přístup ke zdrojům Božího 

království. Není jiné cesty - jelikož bez víry „není možné 

zalíbit se Bohu Židům 11,6.  

Víra, byť malá, má obrovský potenciál, jak ukazují 

Ježíšova slova o víře jako zrnku hořčice: Kdybyste měli 

víru jako zrnko hořčice, řekli byste této moruši: `Vyrvi se 

i s kořeny a přesaď se do moře´, a ona by vás poslechla. 

Lukáš 17,6. My sami o sobě nejsme schopni přemoci 

svět, ale důvěřováním Kristu ano, neboť On přemohl svět. 

Sám Ježíš nám to připomíná následujícími slovy: Ve světě 

máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět. Jan 

16,33.  

Má to podmínku. Otevřeme Kristu všechny oblasti na-

šeho života. Jsme ochotni se Mu plně vydat. Odvážíme se 

být na Něm závislí. Když to učiníme, tak zaujímáme po-

stoj víry a poctíme Pána důvěrou. Naše důvěra nezůstane 

bez odpovědi, budeme Duchem svatým zmocňování den 

co den. Ve své mysli už nebudeme dávat prostor pro ne-

přátelské myšlenky, ale budeme se řídit radou, přicházet 

pro pomoc k trůnu milosti. Přistupme tedy směle k trůnu 

milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a 

pomoc v pravý čas. Židům 4:16.  

Církev je Kristova nevěsta a nic na tom nezmění ani svět 

se svými svody. Udržujme si smělou víru, že Boží lid pů-

jde vítězně do dalších dnů. Svody ani zkoušky nás nemo-

hou zastavit. Máme přece úkol osvěcovat svět.  Abyste 

byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskvrny uprostřed 

pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako 

hvězdy, které osvěcují svět. Fil. 2:15. 

Přejí vám Bohem požehnané dny plné přítomnosti Ducha 

svatého.  

 

Lumír Folvarčný 
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Drazí bratři a sestry ve sborech Apoštolské církve,  

Stojíme na počátku nového roku a tak jako i v minulosti, 

chceme do tohoto roku vstoupit s modlitbami a půstem.  

Modlitební život je jednou ze silných stránek naší církve. To 

samozřejmě neznamená, že jsme dokonalí – naopak, v soula-

du s veršem uvedeným v záhlaví chceme stále růst. Pouze 

konstatuji, že máme řadu zkušeností s Božím vedením. Věří-

me tomu, že On vede naše kroky. Přesto, že žijeme v době, o 

níž mnozí říkají, že je nepředvídatelná, my můžeme mít jis-

totu, neboť není nic, co by Bůh dopředu nevěděl. On nejen 

že vše ví – On je tím kdo utváří budoucnost s ohledem na 

prospěch svého lidu (Mt6,10). Ať se stane cokoli, vstupuje-

me do tohoto roku s vědomím, že Hospodin nás vede.  

Stejně jako tomu bylo v minulosti, i letos chceme klást důraz 

na evangelizaci. Chceme být církví, která žije v souladu s 

Velkým posláním (Mt28,18-20). Zároveň však, v duchu Pav-

lova prohlášení, chceme růst i duchovně. Může pro nás být 

inspirací, že tento Boží muž i ve vězení myslel na svůj du-

chovní rozvoj. Kladl nesmírný důraz nejen na to, co dělá, ale 

v první řadě na to, kým sám je. Na prvním místě u něj bylo 

Boží povolání v Kristu. Nebudu se detailněji rozepisovat o 

významu tohoto verše – psal jsem na toto téma v aktuálním 

čísle Života v Kristu. Jen znovu podtrhuji důrazy, které 

apoštol Pavel klade: Chce obstát před Tím, kdo ho povolal. 

To se týká nejen kvantity práce, ale i kvality. Jde tedy o 

ustavičný růst, proces zdokonalování, jež Pavel nazývá život-

ním během.  

Některá témata k modlitbám:  

 Bohoslužba vděčnosti, chval a uctívání  

(Dt28,47-48; Fp4,4)  

 Modlitby a přímluvy za „postavené v moci“  

(1Tm2,1-4)  

 Modlitby a přímluvy za ostatní sbory a služby v církvi  

sbory AC  

Děti a mládež  

(OMAC, ODAC, Royal Rangers, besídky…) 

Teen Challenge 

Nehemie (misie)  

Diakonie 

Biblická škola 

Rada církve  

 Církev v pronásledování  

(muslimské země, Severní Korea, Čína, …)  

 Růst naší církve: Aby Bůh pozvedl jednotlivé služeb-

nosti a dary dle Efez 4,11-16  

 Modlete se za vaše město a jeho představené, za 

ostatní církve, za lidi v nouzi, za veškeré potřeby vaší 

komunity.  

 Modlete se za vedení církve, aby mělo moudrost pro-

vést naší církev nutnými změnami v souvislosti s re-

stitučním zákonem  

 

Přeji Vám Boží milost, ochranu a vedení v tomto roce  

 

 
Martin Moldan, biskup 

Modlitební dopis 2013 modlitby 

Filipským 3.12: 

Nemyslím, že bych již byl u cíle anebo již dosáhl dokonalosti;  

běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš.  

Neděle 

Pondělí 

Úterý 

Středa 

Čtvrtek 

Pátek 

Sobota 

6.1.13 

7.1.13 

8.1.13 

9.1.13 

10.1.13 

11.1.13 

12.1.13 

16:00 hod 

17:30 hod 

17:30 hod 

17:30 hod 

15:30 hod 

17:30 hod 

14:00 hod 

 Církev Bratrská, Ostravská 767 (Fryštát) - Fontána 

  Církev evangelická SCEAV (Fryštát) 

  Apoštolská církev (Ka 6, Za Panelárnou 2481/2) 

 Křestanské sbory (modlitebna SCEAV) 

 Rehabilitační ústav, budova A (Ka 8, církev Husitská) 

 CASD (Ka 4) 

 SCEAV - Domov důchodců (Ka 6) 

ALIANČNÍ TÝDEN 2013 modlitby 
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Zprávy o pronásledování křesťanů pro modlitby 

Celkový počet bodů pro Afghánistán se 

mírně zvýšil, a proto tato země předstihla 

Írán a dostala se z třetí na druhou příčku 

World Watch List 2012. Důvodem je další 

zhoršení situace. 

Deset let poté, co mezinárodní síly vyhnaly 

ze země Taliban, zůstává situace dezolátní, 

obzvlášť pro menšiny, včetně malé křesťan-

ské komunity. Přestože byly podepsány 

všechny mezinárodní dohody týkající se 

ochrany náboženské svobody, vláda v sou-

časné době není schopna zaručit ani to 

nejzákladnější dodržování tohoto práva. 

Naopak, pokud se o někom zjistí, že je 

křesťan, dostává se okamžitě do velmi ob-

tížné pozice.  

Všichni afghánští křesťané vyšli z muslim-

ského prostředí. Každý, kdo konvertuje ke 

křesťanství, bude čelit těžkému společen-

skému a rodinnému tlaku. Pokud se zjistí, 

že je člověk věřící, čelí diskriminaci ze stra-

ny rodiny i společnosti, stejně jako státní 

správy a muslimského duchovenstva. Do-

stanou se pod tlak nutící je odvolat svou 

víru. Za takových okolností se nepočetná 

křesťanská menšina nemůže scházet veřej-

ně. Jsou dovolena shromáždění v soukro-

mých domech, přesto je nutná velká opatr-

nost. Nezůstala ani jediná oficiální církevní 

budova, dokonce ani pro věřící z jiných 

států žijící v zemi.  

Afghánská vláda zachází s konvertity kru-

tým způsobem a použije jakékoliv metody, 

jak je přivést zpět k islámu. Tyto snahy byly 

v hodnoceném období opět prokázány na 

příkladech dvou věřících pocházejících z 

muslimského prostředí, kteří byli osvoboze-

ni pouze díky enormnímu mezinárodnímu 

úsilí. Pokud se prozradí, že je člověk křes-

ťanem, je pro něj velmi obtížné zůstat ve 

vlasti.  

Otevřené nepřátelství však není omezeno 

na státní správu. Ačkoliv Taliban byl osla-

ben a přinucen stáhnout se do ústraní, te-

roristické skupiny nabývají na síle. V říjnu 

vydaly prostřednictvím jedné z jejich webo-

vých stránek prohlášení, že očistí zemi od 

všech křesťanů - ať zahraničních, nebo 

místních. Zesílily své útoky na zahraniční 

podpůrné a nevládní organizace a obvinily 

je z evangelizace Afghánců. Taliban vyjme-

noval okolo 200 organizací a uvedl, že mají 

v plánu zlikvidovat tyto skupiny jednu po 

druhé. Hlavním cílem všech povstalců jsou 

pracovníci křesťanských humanitárních 

organizací.  

V srpnu roku 2011 byli v provincii Parwan 

na sever od Kábulu uneseni dva němečtí 

pracovníci organizace pro pomoc při rozvo-

ji. Oba byli zastřeleni a jejich těla byla na-

lezena pátého září.  

Dostali jsme i další zprávy o únosech a dal-

ších problémech, které ukazují obtížnou 

situaci všech křesťanů, jak cizozemců, tak 

místních.  

Mezinárodní síly budou v příštích letech 

pokračovat ve stahování svých vojsk. To 

znamená, že se v zemi pravděpodobně zvý-

ší vliv Talibanu, což negativně ovlivní práva 

menšin včetně křesťanů.  

V oblastech Paštu je tlak na věřící ještě 

více alarmující než v jiných oblastech ze-

mě. 

AFGHÁNISTÁN 

zpracováno podle buletinu OPEN DOORS 
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Některým studentům bylo jen osmnáct nebo devatenáct let, 

(sotva odrostli plenkám) a tak jsem chtěl, aby porozuměli a 

pochopili význam té poslední části. Aby jim to bylo jasné, 

pokračoval jsem: "Podnik, to je obchod." 

Po chvilce Marta, nejmladší studentka ve třídě, zvedla ruku. 

Vůbec jsem neměl představu, na co se chce zeptat. Myslel 

jsem si, že tento malý nástin jsem provedl jasně a byl dosta-

tečně objasňující. Nicméně, vzal jsem na vědomí Martinu 

zvednutou ruku: "Ano, Marto." 

Položila jednoduchou otázku, "Obchodem? Ale nepředpoklá-

dá se o církvi, že je tělem?" 

Nemohl jsem tušit, kam její otázka směřuje, a tak jedinou 

odpověď, kterou jsem zvažoval, byla "Ano." Ona pokračova-

la, "Ale když se tělo stane obchodem, není to prostitut-

ka?" 

V místnosti bylo úplné ticho. Po několik vteřin se nikdo ne-

pohnul ani nepromluvil. Byli jsme jako omráčení a báli se 

způsobit nějaký zvuk, protože Boží přítomnost naplnila míst-

nost a my jsme věděli, že jsme na svaté půdě. Vše, na co 

jsem v té posvátné chvíli mohl myslet bylo: "Úžasné! Přál 

bych si, aby taková myšlenka napadla mě." Neodvážil jsem 

se to však říci nahlas. Bůh převzal třídu. 

Otázka Marty změnila můj život. Po dobu šesti měsíců jsem 

nad její otázkou přemýšlel nejméně jednou denně. "Když se 

tělo stane obchodem, není to prostitutka?" Na její otázku je 

jen jediná odpověď. Tou odpovědí je: "Ano.“ 

Je tragické, že americká církev je plná lidí, kteří nemilují 

Boha. Jak Jej můžeme milovat? My Jej dokonce ani neznáme. 

Myslím tím, opravdu Ho znát.  

... stojím si za svým prohlášením, že většina amerických 

křesťanů nezná Boha a ještě mnohem méně jich Ho miluje. 

Podstata tohoto stavu je dána tím, jak jsme vlastně k Bohu 

přišli. Většina z nás k Němu přišla kvůli tomu, že nám bylo 

řečeno, co vše On pro nás může udělat. Bylo nám slibováno, 

že nám může požehnat v našem životě a po smrti nás vezme 

do nebe. Provdali jsme se za Něj kvůli Jeho penězům a jen 

nás zajímá, jestli můžeme dostávat Jeho zboží. Z Božího Krá-

lovství jsme udělali obchod inzerující Jeho pomazání. Tak by 

to nemělo být! Je nám přikazováno milovat Boha a jsme na-

zýváni nevěstou Ježíše Krista – a to je pořádně důvěrná 

věc! Předpokládá se, že Jej milujeme. Jak můžeme milovat 

někoho koho dokonce ani neznáme? A dokonce, i když něko-

ho známe, je to zárukou že ho opravdu milujeme? Jsme mi-

lovníky nebo prostitutkami? 

Opět sem jednoho dne nad Martinou otázkou uvažoval, 

"Jaký je rozdíl mezi milující manželkou a prostitutkou?" Uvě-

domil jsem si, že obě dělají mnoho stejných věcí, avšak mi-

lující manželka vše dělá, protože miluje. Ale prostitutka 

lásku předstírá, jen dokud platíte. Pak jsem si položil otáz-

ku, "Co by se stalo, kdyby mi Bůh přestal platit?" 

Po několik dalších měsíců, jsem dovolil, aby mě Bůh zkou-

mal a odkryl mé motivy pro mou lásku a službu Jemu. Byl 

jsem opravdu milující manželkou Boží? Co by se stalo, kdyby 

zastavil své požehnání? Co kdyby už pro mě nikdy nic neu-

dělal? Miloval bych Ho i nadále? Prosím rozumějte mi, já 

věřím v Boží zaslíbení a požehnání. Nejde tu o to, zda Bůh 

žehná svým dětem; jedná se o stav mého srdce. Proč mu 

sloužím? Jsou jeho požehnání v mém životě jako dary milují-

cího Otce, nebo jsou mzdou, kterou jsem si vydělal. Anebo je 

to úplatek abych Ho miloval? Budu Boha milovat bez jakých-

koliv podmínek? Trvalo mi několik měsíců, než jsem se těmi-

to otázkami propracoval. Ještě i teď se ptám, zda má touha 

milovat Boha vždy odpovídá mým postojům a chování. Ještě 

stále se občas přistihnu, že jsem zklamaný a rozhněvaný, že 

se neujal některých záležitostí v mém životě. Tuším, že toto 

je něco, co nikdy nebude plně vyřešeno, ale já nade všecko 

toužím opravdově Boha milovat. 

Tak jak to s námi bude? Kdo jsme? Milující nebo prostitut-

ky? V nebi a v Božím Království nejsou žádné prostitutky, i 

když na obou místech je mnoho bývalých prostitutek. Ale ty 

byly vysvobozeny a plně proměněny. 

Myslím tím, že neexistuje žádná jiná přijatelná náhrada za 

intimní vztah s Bohem. 

 

Matouš 7:21-23   

Ne každý, kdo mi říká `Pane, Pane´, vejde do království ne-

beského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí 

mi řeknou v onen den: `Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu 

neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve 

tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?´A tehdy já pro-

hlásím: `Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se do-

pouštíte nepravosti.´ 

 

D.Ryser 

 

 

Otázka, která změnila můj život příběh 

Před několika roky jsem měl výsadu vyučovat na jedné biblické škole. Moji studenti byli lační po Bohu, a tak jsem neustále 

hledal způsoby, jak je vést, aby se zamilovali do Ježíše, a tak se stali hlasy pro probuzení církve. Během přednášky jsem se 

dostal k výroku, nejčastěji připisovaném kazateli Samu Pascoe. Jedná se o jeho stručné shrnutí křesťanské historie, a zní asi 

takto: 

„Křesťanství začalo v Palestině jako společenství, přišlo do Řecka, kde se stalo filozofií, přišlo do Itálie, kde se stalo institu-

cí, přišlo do Evropy, kde se stalo kulturou, a když přišlo do Ameriky, stalo se podnikem.“ 



Chata mládež & dorost napsali 

O víkendu od 30.11. do 2.12.2012 jsme byli s mládeží a 

dorostem na chatě v Komorní Lhotce. Průvodním tématem 

bylo: ovoce Ducha. Podle slova zapsaného v listu Galat-

ským 5:22-23 - Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, 

pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a 

sebeovládání.  

Každý den jsme probírali určité 3 ovoce. Spolu 

s dorosťáky jsme si připravili výklad na dané téma a pak 

jsme všichni debatovali, co si kdo pod každým ovocem 

představuje a jak se projevuje v našich životech.  

 

 

 

V pátek když jsme přijeli tak jsme se ubytovali, povečeřeli 

a šli na výklad. Večer jsme si pak ještě zahráli nějaké hry 

a šli spát. V sobotu ráno jsme měli skupinky s lidmi, se 

kterými jsme byli na pokoji. Odpoledne jsme si udělali 

výšlap na Godulu a k nějaké restauraci, kde byl kolotoč, 

tak jsme se na něm všichni pěkně potočili. Večer jsme pak 

měli zase další část vyučování a debaty s modlitbami.  

Duch Svatý hodně působil, Pepa prožil, že jsme v jeskyni 

s vozíkem a chceme vyjet ven na světlo, ale vozík má 

všechny 4 kola poničená. Každé to jedno kolo symbolizo-

valo určitou věc, kterou potřebujeme. Byly to Bible, modli-

tební čas, společenství a víra. Mnoho z nás to oslovilo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V neděli jsme ráno, zase měli skupinky a po snídani jsme 

probírali třetí, poslední část ovocí. Po obědě jsme si pro-

mítali fotky, z dětství a starších společných událostí.  

Bylo tam moc fajn, vyšlo nám pěkné počasí a zažili jsme 

spolu i s Pánem skvělý čas.  

Děkuju Bohu, že jsem tam mohl být. 

Marek Suknarovský 
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- 6 - 

Veršíky pro rok 2013 Boží slovo 

SBOR: 

Veleben buď Bůh a Otec 

Pána našeho Ježíše Krista, 

neboť nám ze svého veliké-

ho milosrdenství dal vzkří-

šením Ježíše Krista nově se 

narodit k živé nadě-

ji. Dědictví nehynoucí, 

neposkvrněné a nevadnou-

cí je připraveno pro vás v 

nebesích a Boží moc vás 

skrze víru střeží ke spase-

ní, které bude odhaleno v 

posledním čase. (1 Petrův 

1:3-5)  

 

 

 

MLÁDEŽ: 

Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom 

konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. (Efezským 2:10)  

 

CHVÁLY: 

Jednejte moudře ve styku s okolním světem a využijte čas vám 

svěřený. Vaše slovo ať je vždy laskavé a určité; ať víte, jak ke 

komu promluvit. (Koloským 4:5-6)  

 

EVANGELIZACE: 

Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je 

zloději nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam 

bude i tvé srdce. (Matouš 6:20-21)   

ŠKOLKA: 

Proto ať nás všichni pokládají za služebníky Kristovy a správce 

Božích tajemství. Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl 

každý shledán věrným. (1 Korintským 4:1-2)   

ROYAL RANGERS: 

Pro přímé má pohotovou pomoc, je štítem těm, kdo žijí bezú-

honně, chrání stezky práva a střeží cestu svých věrných. 

(Přísloví 2:7-8) 

 

SESTRY: 

Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde 

jsem já; ať hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě 

miloval již před založením světa. Spravedlivý Otče, svět tě ne-

poznal, ale já jsem tě poznal, a také oni poznali, že jsi mě po-

slal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v 

nich byla láska, kterou máš ke mně, a já abych byl v nich." 

(Jan 17:24-26)  

 

 JORDÁN: 

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě 

děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převy-

šující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu 

Ježíši. (Filipským 4:6-7)  

 

DOROST: 

A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, 

buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce 

není v Pánu marná. (1 Korintským 15:58)   

Dva andělští poutníci se zastavili, aby strávili noc v domě 

bohaté rodiny. 

Rodina byla nepohostinná a odmítla anděly nechat v míst-

nosti pro hosty. Místo toho byli ubytováni ve studeném 

sklepním pokoji. Jakmile si ustlali na tvrdé podlaze, starší 

anděl uviděl díru ve zdi a opravil ji. Když se mladší anděl 

udiveně ptal proč, starší odpověděl: "Věci nejsou takové, 

jakými se zdají být." 

Další noc si šli odpočinout do domu velmi nuzného, ale po-

hostinného farmáře a jeho ženy. Poté, co se s nimi manželé 

podělili o trochu jídla, co měli, řekli andělům, aby spali v 

jejich posteli, kde si dobře odpočinou. Ráno po svítání našli 

andělé farmáře a jeho ženu v slzách. Jejich jediná kráva, 

jejíž mléko bylo jediným příjmem rodiny, ležela mrtvá ve 

chlévě.  

Mladší anděl se ptal staršího, jak se to mohlo stát. První 

muž měl všechno a tys mu pomohl, vyčítal. Druhá rodina 

měla málo, ale byla ochotna podělit se o vše, a tys dovolil, 

aby jim zemřela kráva. 

Proč?? 

"Věci nejsou takové, jakými se zdají být" odpověděl starší 

anděl".  

Když jsme byli ve sklepním pokoji, všiml jsem si, že v té díře 

ve stěně byla zásoba zlata. Jelikož majitel byl posedlý cham-

tivostí a neochotou sdílet štěstí, utěsnil jsem stěnu, aby po-

klad nemohl najít.  

Když jsme další noc spali ve farmářově posteli, přišel si an-

děl smrti pro jeho ženu. Dal jsem mu místo ní krávu. Věci 

nejsou takové, jakými se zdají být. 

"Většinou neznáme všechny souvislosti. I když máš víru, 

potřebuješ také důvěru, že vše, co přichází, se vždy děje ve 

tvůj prospěch. A to se vyjeví až časem.  

zdroj internet 

 

Věci nejsou takové, jakými se zdají být povídka 



Vánoční muzikál napsali 

Nejen o ztracené ovečce - tak byl nazván vánoční muzikál, 

který děti hrály 16. prosince v dopoledních a odpoledních 

hodinách v naší modlitebně.  

Už název napovídá, o čem muzikál byl. Ovečka neposloucha-

la dobré rady své maminky a dobrého pastýře. Chtěla zku-

sit, co nabízí okolní svět. Dobrý pastýř se s láskou staral o 

všech 100 oveček a hledal tu ztracenou. Lákadlem pro ně-

které ovečky byla smečka vlků, v čele s vychytralým vlkem, 

který tvrdil, že je beránek.  

V příběhu se také objevili pastýři, mudrci a andělé zvěstující 

velikou radost, narození Spasitele Ježíše. Celý muzikál byl 

protkán nádhernými písněmi. 

Všechno to nacvičování, sobotní zkoušky, někdy nervy a vše 

kolem bylo pryč, když jsme viděli výsledek celé práce – nád-

herný muzikál :-) Všem účinkujícím dětem z malé i velké 

školičky, dorosťákům, také všem pomocníkům DĚKUJEME. 

Byli jste úžasní. Nejedno oko pozvaných babiček, dědečků a 

známých se zalilo slzičkami. 

NEJVĚTŠÍ díky patří Pánu Bohu, za Jeho milost, pomoc, sílu, 

zdraví a požehnání. 

Ilona Folvarčná 

Muzikál připravili: 

Jolanta Michalková - úprava scénáře, dialogy, texty 

Tomáš Michalek - hudba, nahrávky, scéna, režie. 

Renáta Slusarzová, Ilona Folvarčná - kostýmy  

 

Nacvičování: 

Ve spolupráci se školkovým a 

dorostovým týmem vedoucích 

v rámci nedělních besídek. 
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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:  28. 01. 2013. 

adresa: 
 

tel.:  
e-mail: 

web: 
BS:  

Apoštolská církev, Sborové noviny,  
Za Panelárnou 2481/2, 735 06  Karviná 6 
+420 596 318 745 
ackarvina@volny.cz 
www.ackarvina.cz 
105 101 764 / 0300 

Pravidelný měsíčník sboru Apoštolské církve v Karviné. 
SBN vychází pro potřebu AC v Karviné a jsou distribuovány zdarma. 

číslo 01, ročník 20 

 

 
Všem oslavencům  

přejeme mnoho  
Božího požehnání 

Hospodinova ustanovení  
jsou přímá, jsou pro radost v srdci. 

Hospodinovo přikázání  
je ryzí, dává očím světlo. 

 
Žalmy 19:9   

 

2. 1. 1967 Folvarčný 
Lumír 

2. 1. 1979 Gembický 
Tibor 

3. 1. 2002 Toráčová 
Ester 

5. 1. 1988 Koziel 
Jakub 

10. 1. 1946 Waldhauserová 
Eva 

13. 1. 1951 Kochová 
Sylvie 

15. 1. 1982 Kovaříková 
Irena 

16. 1. 1991 Suknarovský 
Marek 

20. 1. 1967 Balogová 
Monika 

23. 1. 1980 Balážová 
Gizela 

27. 1. 1928 Trzyniecká 
Žofie 

29. 1. 1965 Baláž 
Josef 

30. 1. 1966 Balog 
Albert 


