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Úvodník: …Vzdejme díky
Nemám ráda Velikonoce. Nemám
ráda tu “parádu kolem”. Nemám
ráda karabáče, polévání a všechny tradice s tím spojené.
Mám ráda Velikonoce proto, že je
to čas, kdy máme znovu možnost
si připomenout, proč Ježíš přišel
na zem. Mám ráda Velikonoce
proto, že si můžeme připomenout
důležitost Ježíšova zmrtvýchvstání. Mám ráda Velikonoce protože je to čas, kdy se znovu
můžeme zastavit, a tak nějak více
a silněji si uvědomit důvod, proč
jsme zde na této zemi.

Není to o nás, není to o blahobytu, není to o tom si užívat života.
Je to o NĚM, o Kristu, o zprávě,
kterou můžeme sdílet s ostatními.
Je to o MILOSTI, kterou nám Bůh
dal. Je to o RADOSTI, kterou
m ů ž e m e p ro ž í v a t . J e t o o
VDĚČNOSTI, kterou můžeme mít
v srdci.
A proto vám přeji, ať se v tomto
velikonočním čase můžeme zastavit, popřemýšlet nad její zprávou
a radovat se ze spasení, které
jsme v Kristu obdrželi.
Rut V.

Úvodník

1

Misie: Chona

2

Pane, napravuj

2

Akce

3

Pravidelná setkání 4
Rozpis služeb

4

Narozeniny slaví

4

STRANA 1

Zpravodaj APOŠTOLSKÉ CÍRKVE DAČICE - SLAVONICE

DUBEN

2017

Misie : Filipínská studentka je na konci svého studia
Chona Adlaon je studentkou Immanuel Bible College ve
městě Cebu na Filipínách. Chona dokončila poslední
semestr svého studia. K dokončení jí chybí ročníkový
projekt a taktéž zaplacení školného za uplynulé 2 semestry. Chona je pracující studentkou, která kromě
studia musí odpracovat 20 hodin týdně.
Chona je velmi nadšená, ochotná a vše dělá na 100%.
Od června bude vyučovat na biblické škole na ostrově
Bohol. Také má na srdci misii a modlí se o příležitosti
sloužit jinde.
Jako sbor jsme společně s Chonou vstoupili do této
výzvy a rozhodli jsme se uhradit její školné v plné výši. Roman společně s Markem Pezlarem, jeho ženou a dcerou, poletí v květnu na Filipíny sloužit na jiné místo. Při této
ptříležitosti přivezou peníze pro Chonu.
Pojďme spolu zasáhnout svět. Přispějeme k pokrytí nákladů na studium Chony tak, aby
mohla naplno sloužit tam, kde ji Bůh povolal.
Rut V.

Pane, napravuj mne
Nikdo z nás nemá rád, když nás někdo napravuje nebo koriguje. A přesto je to v životě
důležité nejen při výchově dětí, ale také při naší duchovní výchově. V Přísloví 3,12 je napsáno, že koho Hospodin miluje, toho napravuje či koriguje. Miluji tento verš. Místo strachu
z korigování, napravování či kárání, ho vyhledávám, protože v kontextu tohoto verše je patrné, že pouze tehdy má v nás Bůh zalíbení. Jsme připraveni se nechat v životě korigovat,
abychom naplnili Jeho plány? Nebo chceme zůstat nezávislí? „Pane, každý den koriguj a
napravuj mé cesty, miluji chvíle, kdy mi říkáš co změnit, co opustit a co obejmout. Děkuji ti
za tyto chvíle“. Roman V.
Roman V.
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AKCE A PŘIPRAVOVANÉ AKTIVITY
Protože teď míváme dvě shromáždění, jedno dopoledne ve Slavonicích a druhé
odpoledne v Dačicích a s některými lidmi z církve se málo vídáme, rozhodli jsme se mít
jednou za dva měsíce společné shromáždění. Chceme společně oslavovat Boha ve
chválách, na modlitbách, nasloucháním Božího slova a časem stráveným spolu.
2.4.
9.4.
4.6.
26.-28.5.
29.6.-2.7.
3.9.
5.11.

Společné shromáždění ve Slavonicích (Shromáždění v Dačicích nebude)
Společné shromáždění v Dačicích (Shromáždění ve Slavonicích nebude)
Společné shromáždění v Dačicích (Shromáždění ve Slavonicích nebude)
Sborový víkend ve Starém Hobzí
Europe Awakening (Více info u Vojty)
Společné shromáždění ve Slavonicích (Shromáždění v Dačicích nebude)
Společné shromáždění v Dačicích (Shromáždění ve Slavonicích nebude)

Byli bychom moc rádi, kdybychom se mohli v květnu sejít v hojném počtu v Hobzí,
prožít spolu krásný čas, prohloubit vztahy, společně se modlit, posedět u táboráku,
zahrát si hry, aj.
Pro více info ohledně sborového víkendu se obraťte na Vojtu nebo Romana.

Foto: Vojta Trčka
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Pravidelná setkání
neděle 10:00
neděle 16:00
úterý
15:30
středa 18:00
sobota 18:00

- Spolkový dům, Slavonice
- Palackého náměstí 39, Dačice
- Modlitby, Dačice; u Marvánových
- Skupinka, Slavonice/Mutišov (zodp. osoby: Adam & Robert)
- Modlitby, Slavonice; u Trčků

Rozpis služeb
DAČICE

SLAVONICE

Datum

Kázání

Vedení

Úklid

Kázání

2.4.

—

—

—

host: Pavel Harabus

9.4.

Roman

Mirek

Dana

—

16.4.

Vojta

Mirek

Vojta

Vojta

23.4.

Roman

Mirek

Rut

Adam

30.4.

Mirek

Vojta

Dana

Vojta

Úklidové
skupiny:

Dana

Rut (Roman)

Vojta (Jeska, Šárka)

Narozeniny
v dubnu slaví
10.4.
Adam Trčka
12.4.
Víťa Landovský
25.4.
Hanka Severová
Redaktor: Roman Vretonko
Grafická úprava: Rut Vretonko
Příspěvky posílejte nejpozději do 15. dne v měsící na e-mail: acdacice@seznam.cz
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