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DUCH SVATÝ JE MŮJ PRŮVODCE
Když jsem na konci devadesátých let prožíval první reálné doteky Ducha Božího

netušil jsem, jak velký vliv to bude mít na můj život. Tehdy jsme o Duchu svatém velmi

často hovořili, chodili na velké konference, mnozí jsme prožívali Jeho hloubku a chci říci, že

do té doby jsem nikdy takovou hloubku nezažil. Když se Duch svatý dotýká, ovlivňuje to

celou naší bytost. Prožívá to můj duch, moje duše i moje tělo. Vzpomínám si, jak jsme na

Biblické škole v Kolíně o práci Ducha svatého tehdy velmi často diskutovali s ostatními

studenty. V jeden večer, když jsme hovořili s tehdejším biskupem naší církve, Rudkem

Bubikem v jeho kanceláři o probuzení v Pensakole, najednou jsme se všichni ocitli na zemi,

modlili se, plakali a zažívali něco naprosto nevídaného a nepředstavitelného. Od té chvíle

jsme se pravidelně několik let každý den večer modlili za to, aby Bůh probudil Českou

republiku, vedli jsme duchovní boj proti mocnostem, které ovládají Kolínsko a tak jsme

pokračovali dál, město za městem, kraj za krajem.

Od té doby jsem zažil několik velmi silných doteků Božího ducha a vždy, když o

Něm přemýšlím, cítím, jak se něco děje s mým tělem, s mými emocemi a s mým duchem.

Duch svatý nám byl dán proto, aby nás prováděl životem, aby nám radil, aby nám

připomínal slova Ježíše Krista, Boží Slovo.

Z celého srdce si přeji, abychom mohli Ducha svatého prožívat v církvi, ve svých

rodinách a ve svých osobních životech ještě mnohem více, než tomu bylo do teď. Jsem si

jistý, že Bůh má pro tebe ještě mnohem víc, než si vůbec dokážeš představit. Přesně tak se

to tiž stalo také v mém životě. Duch svatý chce být nedílnou součástí našeho života. Pokud

mu dáš příležitost, aby mluvil a pracoval On, bude ti různými způsoby odpovídat. Ať jsou

následující verše povzbuzením pro každého z nás:

V posledních dnech, praví Bůh, vyliji svého Ducha na všechny lidi. Vaši synové i vaše dcery

budou prorokovat, vaši mladíci uvidí vidění, vaši starci budou mít sny. Skutky 2, 17

Přeji vám, aby vás Duch svatý neustále vedl a naplňoval,

Róbert LIBA
Hlavní pastor církve
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Důležitá sdělení
V minulém roce jsme poprvé pozvali evangelistu Per Hildgaarda

s manželkou na naše evangelizační setkání do Loun, do Mostu

a do Děčína.

Letos, a to právě již od 9. do 11. června, máme naplánováno

další podobné evangelizační tažení, znovu na téma KRISTUS

NENÍ MÝTUS, které je součástí rozsáhlejší evangelizační

kampaně jak v Plzni, tak i na Ostravsku a na Olomoucku.

Per Haldgaard je původem z Dánska, kde také žije a se svou

manželkou Lisbeth cestují po celém světě, aby jednoduchým a

zároveň mocným způsobem dokazovali, že Ježíš je živý, mění

životy a uzdravuje každou nemoc. Když byl Per velmi mladý, Bůh ho povolal, aby kázal

evangelium po celém světě. Navštěvoval Biblickou školu v USA a více než 11 let byl

pastorem v Dánsku. On a jeho rodina také sloužili v Tanzanii jako misionáři. Prostřednictvím

Gospel Outreach sloužil Per ve více než 50 zemích světa a kázal Slovo na evangelizačních

shromážděních, konferencích, v církvích, na Biblických školách a seminářích. Viděl doslova

tisíce lidí spasených, uzdravených, vysvobozených, pokřtěných Duchem svatým a

dotčených Bohem skrze jeho službu. Podílí se také na zakládání sborů a má silnou touhu

vidět věřící uvolněné do služby prostřednictvím Boží moci. redakce RL



KALENDÁŘ Čas

1 Středa

Základy křesťanského života I. před křtem (mládežnická)
BRIDGE mládež
Modlitební a Biblická hodina

15.00
17.00
17.30

2 Čtvrtek 

ROYAL RANGERS (65. přední hlídka)
Setkání u Božího slova
Modlitby

15.30
17.00
17.00

3 Pátek
Mládež (KC Děčín)
Večer pro muže

17.00
19.00

4  Sobota

5 Neděle

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA – svátek LETNIC (KC Louny)
NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA s památkou Večeře Páně na svátek LETNIC (KC Most)
Slavnost křtů (Jezero Benedikt, Most)
NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA – svátek LETNIC (KC Děčín)
NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA – svátek LETNIC (Chánov/Obrnice), Kulturní dům Obrnice

9.30
10.00
14.00
15.00
16.00

6 Pondělí
Základy křesťanského života I. před křtem (dospělácká)
Cvičení pro ženy

17.30 
18.00

7 Úterý

Speciální setkání pastorů s vedoucími misijních stanic a středisek
Modlitby
Veřejná diskusní skupinka 
Rozšířené setkání vedení církve s diákony

16.00
16.30
17.00
18.00

8 Středa

Základy křesťanského života I. před křtem (mládežnická)
BRIDGE mládež
Skupinka (středisko AC Litvínov)
Modlitební a Biblická hodina

15.00
17.00
17.00
17.30

9 Čtvrtek 

ROYAL RANGERS (65. přední hlídka)
Skupinka (misijní stanice AC Obrnice/Chanov
Modlitby
EVANGALIZACE KRISTUS NENÍ MÝTUS (KC Louny)

15.30
17.00
17.00
17.00

10 Pátek

Mládež (KC Děčín)
EVANGELIZACE KRISTUS NENÍ MÝTUS (KC Most)
Večer pro muže
ŽENY V AKCI (přednáška – Péče o pleť)

17.00
17.00
19.00
19.00

11 Sobota EVANGELIZACE KRISTUS NENÍ MÝTUS (KC Děčín) 15.00

12 Neděle

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA (KC Louny)
NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA (KC Most)
Společný oběd a program pro chudé
NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA (KC Děčín)
NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA (Most-Chanov)

9.30
10.00
12.00
15.00
16.00

13 Pondělí

Setkání týmu uctívání s prapory
Základy křesťanského života I. před křtem (dospělácká)
Cvičení pro ženy

16.30
17.30 
18.00

14 Úterý

Modlitebně - postní řetěz (dle hodinového rozpisu)
Modlitby
Veřejná diskusní skupinka 

0.00
16.30
17.00

15 Středa

Základy křesťanského života I. před křtem (mládežnická)
BRIDGE mládež
Skupinka (středisko AC Litvínov)
Modlitební a Biblická hodina

15.00
17.00
17.00
17.30
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16 Čtvrtek 

ROYAL RANGERS (65. přední hlídka)
Skupinka (misijní stanice AC Obrnice/Chanov
Modlitby

15.30
17.00
17.00

17 Pátek
Mládež (KC Děčín)
Večer pro muže

17.00
19.00

18 Sobota KONFERENCE MLÁDEŽE 2022 9.30

19 Neděle

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA (KC Louny)
NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA (KC Most)
VEŘEJNÍ BOHOSLUŽBA (The Most café, Most)
NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA (KC Děčín)
NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA (Most-Chanov)

9.30
10.00
15.00
15.00
16.00

20 Pondělí
Základy křesťanského života I. před křtem (dospělácká)
Cvičení pro ženy

17.30 
18.00

21 Úterý

Modlitby
Veřejná diskusní skupinka 
Setkání vedení církve s pastory regionů

16.30
17.00
18.00

22 Středa

Základy křesťanského života I. před křtem (mládežnická)
BRIDGE mládež
Skupinka (středisko AC Litvínov)
Modlitební a Biblická hodina

15.00
17.00
17.00
17.30

23 Čtvrtek 

ROYAL RANGERS (65. přední hlídka)
Skupinka (misijní stanice AC Obrnice/Chanov)
BIBLIONÁŘ
Izraelské tance
Modlitby

15.30
17.00
17.00
17.00
17.00

24 Pátek
Mládež (KC Děčín)
Večer pro muže

17.00
19.00

25 Sobota BIBLICKÁ ŠKOLA (5. cyklus/3. studijní den) 9.00

26 Neděle

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA (KC Louny)
NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA (KC Most)
NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA (KC Děčín)
NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA (Most-Chanov)

9.30
10.00
15.00
16.00

27 Pondělí

Setkání týmu uctívání s prapory
Základy křesťanského života I. před křtem (dospělácká)
Cvičení pro ženy

16.30
17.30 
18.00

28 Úterý
Modlitby
Veřejná diskusní skupinka 

16.30
17.00

29 Středa

Základy křesťanského života I. před křtem (mládežnická)
BRIDGE mládež
Skupinka (středisko AC Litvínov)
Modlitební a Biblická hodina

15.00
17.00
17.00
17.30

30 Čtvrtek 

ROYAL RANGERS (65. přední hlídka)
Skupinka (misijní stanice AC Obrnice/Chanov
Modlitby

15.30
17.00
17.00

ZELENĚ označené akce se týkají Křesťanského centra Děčín (Thomayerova 25/3, Děčín)
OKROVOU barvou jsou označené akce týkající se Křesťanského centra Louny (Riegrovy sady 1901, Louny)
MODROU barvou jsou označeny akce, které se týkají celého našeho sboru.
Všechny ostatní akce se týkají Křesťanského centra, regionálního sboru Most.
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CELOSTÁTNÍ ROMSKÁ KONFERENCE 2022

V sobotu 14. května jsme po dvou COVIDOVých letech měli opět možnost pořádat

celostátní konferenci pro pracovníky v oblasti Romské služby, opět v Děčíně, kde v rámci

nově vznikajícího samostatného sboru Apoštolské církve, vzniká také Romské centrum.

deo z konference budete moci shlédnout již brzy na našem YouTube kanále ROMSKÉ

CENTRUM.

KONFERENCE ZAKLÁDÁNÍ SBORŮ 2022

O dva týdny později jsme měli možnost hostit další konferenci, a to konferenci zakládání

sborů pro celé Čechy, kterou jsme uspořádali v našem

Křesťanském centru v Mostě v sobotu 28. května. Pozváni

byli také vedoucí stanic již na páteční program spojený se

společnou večeří, kde jsme se měli možnost společně sdí-

let o tom, co bychom pro další růst stanic, zakládání no-

vých, či pro růst v samostatný sbor, potřebovali. Přítomni

byli také služebníci, kteří jsou součástí Platformy zakládání

sborů v rámci Apoštolské církve. Na sobotním programu

nám sloužili Miroslav Tóth, Jiří Šrom, Bohuslav Sikora, Petr Rattay, René Ferko a Soňa

Rauchfussová. Pokud byste si chtěli poslechnout všechny přednášky a podívat se případně

na fotky z této akce, navštivte webové stránky či YouTube kanál Platforma zakládání sborů.

PRVNÍ LETOŠNÍ SLAVNOST KŘTŮ

V sobotu 7. května jsme byli přítomni jedné z nejvýznamnějších událostí v životě člověka – slavnosti

vodního křtu. V Chánově se křtilo dalších 8 lidí, kteří odevzdali celý svůj život Bohu. Děkujeme Bohu za

Jeho milost a požehnání, které jsme mohli v tento den společně prožít.

redakce RL

Stalo se

Konferenci jsme měli možnost uspořádat v tamější

židovské synagoze, která byla do posledního místa zcela

zaplněna. Zatímco se nás na první takovéto konferenci v

roce 2019 sešlo 120 lidí, tentokrát nás bylo bez mála 280.

Prožili jsme velmi požehnaný a užitečný čas, kdy nám

sloužili Igor Láslofi, Pavel Bubik, Shane McNary, Marek

Oláh, Milada Oláhová a Rinaldo Oláh. Dále jsme mohli

slyšet vstupy ke konferenci od Davida Bubika, Petra a

Jany Kozicových, Milana Liby a od Róberta Liby. Celé vi-
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Téma měsíce
DUCH SVATÝ A JÁ

NECHME SE VÉST DUCHEM SVATÝM

Mám ráda knihy a hodně jich vlastním. Už je to pár let zpět, co svůj knižní majetek

redukuji. Duch svatý mi ukazuje: „…ještě tyhle. A tyhle dej také pryč“. Před časem Jeho

prst spočinul na knihách Jane Austenové, asi čtyřech kusech. Knihy jsem nafotila, napsala

recenze a zadala na internetový portál Aukro.

O knihy projevila zájem jedna žena z Vysočiny, říkejme jí paní Helena. Prodej byl

zapeklitý, nedařilo se uskutečnit platbu za knihy. Hodně jsem s paní Helenou strávila času

e-mailovou komunikací. Z tohoto písemného ping-pongu vyplynulo, že paní Helena je

čerstvě věřící katolička. Nabídla jsem jí Bibli, ale ona odmítla s tím, že ji má a snaží se ji číst.

Obchod se konečně podařil a ona i já jsme viděly Boží ruku na našem setkání.

Paní Helena chtěla více následovat Ježíše, já byla ráda, že jsem poslechla Ducha svatého.

Chci Vás povzbudit k naslouchání Božího hlasu. Hospodin jedná vždy

obousměrně, budete povzbuzeni nejen Vy, ale i ostatní, ke kterým Vás Pán povede.

Buďme smělí, nebojme se poslechnout to, k čemu nás Pán vede. Můžeme dělat

chyby, ale tím vším se učíme. Vstupujme do komunikace s Duchem svatým!

Bůh vám žehnej,

Marie VITVAROVÁ
pomocník a manželka pastora regionu Louny



SLOVO pro náš sbor na rok 2022: Izajáš 43, 18-21

Základní informace:

V případě jakékoliv modlitební potřeby, pište na: modlitby@cirkevmost.cz

Jestliže máte dotaz, podnět či nápad ohledně misie, pište na: misie@cirkevmost.cz

V případě zájmu o studium na Biblické škole, pište na: biblickaskola@kcv-most.cz

Apoštolská církev, Křesťanské centrum MOST IČO: 05065194

Jana Kubelíka 1091/23a, 434 01 Most 1 Bankovní spojení: Fio banka a.s., Most

(budova bývalého OC Sputnik, 1. patro) Číslo účtu (běžný): 2801011390/2010

Telefon/fax: 478 048 747 Desátky vkládejte se jménem pod VS 777

email: info@cirkevmost.cz Projekty Nehemie pod VS 888

web: www.cirkevmost.cz Podpora mládeže pod VS 999

web: www.cirkevbezhranic.cz Podpora Romské misie pod VS 456

web: www.ZpravaProTebe.cz Ostatní dary/sbírky pod VS 111

web: www.kcv-most.cz Číslo účtu (spořící): 2201018169/2010

web: www.mladez-most2.webnode.cz

Důležité kontakty:

hlavní pastor: Róbert LIBA zástupce hlavního pastora: Oldřich GREMLICA

mobil: 724 647 054 mobil: 724 525 618

email: robert.liba@cirkevmost.cz email: oldrich.gremlica@cirkevmost.cz

vedoucí ekonomického oddělení: Věra GREMLICOVÁ vedoucí sekretariátu sboru: Lýdia LIBOVÁ

mobil: 724 527 642 mobil: 736 161 688

email: vera.gremlicova@cirkevmost.cz email: lyli.libova@cirkevmost.cz

pastor regionu Louny: Pavel VITVAR pastor regionu Děčín: René FERKO

mobil: 739 324 374 mobil: 602 282 144

email: pavel.vitvar@cirkevlouny.cz email: rene.ferko@cirkevdecin.cz

vedoucí misijní stanice Obrnice/Chánov: Štefan CICKO st. vedoucí střediska Litvínov: Zdeněk BERKY ml.

mobil: 730 815 209 mobil: 733 390 005

email: stefan.cicko@cirkevmost.cz email: zdenek.berky@cirkevmost.cz

vedoucí mládeže: dočasně Róbert LIBA

mobil: 724 647 054

email: mladez@cirkevmost.cz

Vedoucí skupinek:

Milan Horyna (Most) mobil: 739 584 151 Zdeněk Berky ml. (Litvínov) mobil: 733 390 005

Vlasta Berkyová (Most) mobil: 734 369 357 Dušan Horváth (Chánov, Janov) mobil: 737 881 287

Jiří Vítek (Most) mobil: 703 438 029 Olda Gremlica (Patokryje) mobil: 724 525 618 

Lyli Libová (Most) mobil: 736 161 688

Štefan Cicko st. (Chánov, Obrnice) mobil: 730 815 209

Vaše příspěvky do dalšího čísla Zpravodaje očekáváme nejpozději do 20. června 2022 na emailové adrese:

info@cirkevmost.cz. Děkujeme.
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