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„Vzdávejte Hospodinu díky, pro-
tože je dobrý, jeho milosrdenství 
je navěky“ (1 Pa 16,34), řekl král 
David vedoucím chval, kteří vedli 
ostatní Izraelce ke chválám a uctí-
vání Boha, když přenesli Boží 
t ruhlu do Města Davidova. 
„Vzdávejte Hospodinu díky, pro-
tože je dobrý, jeho milosrdenství 
je navěky“, říká král David pro-
rocky dnešní c í rkv i a nám 
křesťanům v  Dačicích, Slavo-
nicích, Starém Hobzí, Č. Rudolci 
a všem městům a obcím kolem. 
Jak se k  této výzvě postavíš jako 
jednotlivec a postavíme jako Kris-
tovo tělo-celek? Přijmu tuto 
výzvu a budu Bohu vzdávat díky 
v situacích, kdy se na to necítím a 

nedaří se mi? Věřím tomu, že je 
Bůh dobrý, když se mi nedaří a 
nezvládám každodenní situaci a 
ztrácím naději? Přijímám Boží 
milosrdenství, které trvá navěky, 
když jsem Krista zarmoutil svou 
neposlušností a vlastním sel-
háním? Jaká je, či bude tvá 
odpověď? Pokud nevíš, nebo se 
neztotožňuješ s Davidovými slovy, 
zastav se, nadechni se a začni 
opakovat „Vzdávám Hospodinu 
díky, protože věřím tomu, že je 
dobrý a přijímám Jeho milosrden-
ství, které trvá navěky“. A zopakuj 
to podruhé, potřetí a neustále, 
dokud se toto vyznání nestane 
tvým životním stylem. 

Roman V. 

IDentita

Úvodník: …Vzdejme díky

Vděčnost
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Friend Vojta and the church of 
Czech Republic be bless and 
thank you for your support and 
your message sent soon to us. 
Amount of money received from 
you are 505573 Rwandan 
francs (600$). In that amount 
we bought food of poor Chris-
tians:  
1) 400 Kg of rice x865F = 
346,000F (Rwandan francs)  
2) 120 kgs of Maize flours = 101,073F 
3) 50kgs of sugar = 50.000F  
4) Transport of a car from a shop to the 
church = 8000F 
5) Communication inner Christians about a 
support from you =500F. 
Thank you so much. We have many Chris-
tians poor, we choose in them 30 families 
only includes orphans children, widows and 
other Christians poor all with children in 
families are 169 persons.

Přináším pozdrav, požehnání s 
poděkováním Vojtovi a vašemu 
sboru v České republice. Děku-
jeme za vaši podporu a zprávu, 
kterou jste nám v tak krátké době 
poslali.  
Částku, kterou jsme obdrželi je 
505573 rwandských f ranků 
(600$). Za tuhle částku jsme 
nakoupili jídlo pro chudé křesťany: 
1) 400 Kg rýže 

2) 120 kg kukuřičné mouky 
3) 50kg cukru 
4) Doprava jídla autem 
5) Komunikace mezi křesťany ohledně vaší 
podpory 
Mnohokrát vám děkujeme. Máme mnoho 
chudých křesťanů. Vybrali jsme z nich 30 
rodin, včetně sirotků, vdov a dalších 
chudých křesťanů - celkem 169 osob včetně 
dětí.

Thank you Poděkování



Zpravodaj APOŠTOLSKÉ CÍRKVE DAČICE - SLAVONICE      BŘEZEN 2017
�

�
STRANA �3

There are the problems of not having 
enough food the poor families eat one time 
by day or one time by two days. Each fam-
ily which was chosen received 19 kgs of 
goods, these food covered to these fami-
lies for one week only.  
All Christians poor are over seven hundred 
families wishes support to them. Many of 
them are widows no husband, and have 
small land,know that climate in our area 
does not change it rain in some area in 
less or small quantity.  
Thank you, be blessed. 

Your pastor Ndagijimana Rafiki. 

Máme zde problém s nedostatkem jídla, 
chudé rodiny jí jednou denně nebo jednou 
za dva dny. Každá vybraná rodina obdržela 
19 kg jídla, což pokryje jídlo pro tyto rodiny 
jen na zhruba týden. 
Máme celkem přes sedm set chudých 
křesťanských chudých křesťanů, kteří potře-
buji podporu. Mnoho z nich jsou vdovy, 
které mají malá pole. Klima v naší oblasti se 
moc nemění a v některých oblastech prší 
málo nebo skoro vůbec. 
Děkujeme vám, buďte požehnání. 

Váš pastor Ndagijimana Rafiki
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Narozeniny  
v březnu slaví 

Rozpis služeb

Redaktor: Roman Vretonko 

Grafická úprava: Rut Vretonko


Příspěvky posílejte nejpozději do 15. dne v měsící na e-mail: acdacice@seznam.cz 

Pravidelná setkání 
neděle   10:00  - Spolkový dům, Slavonice
neděle   16:00  - Palackého náměstí 39, Dačice
úterý  15:30 - Modlitby, Dačice; u Marvánových
středa   18:00  - Skupinka, Slavonice/Mutišov (zodp. osoby: Adam & Robert)
sobota 18:00 - Modlitby, Slavonice; u Trčků

2.3.  
Jeska Trčková

3.3. 

Dana Zichová

9.3. 

Adam Landovský

DAČICE SLAVONICE

Datum Kázání Vedení Úklid Kázání

5.3. Vojta Roman Rut Jeska

12.3. Roman Mirek Dana Vojta

19.3. host: Melvin Ho Roman Vojta host: Melvin Ho

26.3. Mirek Vojta Rut Adam

17.3. 

Milan Mühlstejn 

24.3.  
Nikeyla Louwsma

Úklidové 
skupiny: Dana Rut (Roman) Vojta (Jeska, Šárka)
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