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JEŽÍŠ JE CESTA
Prázdniny a dny dovolených jsou za námi, ale my potřebujeme jít dál a dávat při

tom bedlivý pozor na to, abychom šli po Boží cestě a ne po své vlastní. A to je mé zářijové

téma k zamyšlení. Nedovolme, aby svět měnil nás, ale my potřebujeme měnit svět. Je

to úkol, který nám Ježíš svěřil a řekl, abychom šli do celého světa a ovlivňovali jej, přinášeli

skvělé a dokonalé hodnoty Božího království. Abychom lidem přinášeli tu nejlepší zprávu

pod sluncem, která je tou nejlepší a nejradostnější zprávou vůbec – Ježíš Kristus ti odpouští

všechny tvé hříchy. Jsi volný(á), dal ti věčný život, jsi zachráněn(a). Také apoštol Pavel říká

Korintskému sboru, aby netáhli jho s nevěřícími. Toto znamená, že se se světem

nemůžeme spolčovat, svět pro nás nemá nic dobrého, my jsme zde proto, abychom lidem

nabídli hodnoty Božího království.

Pokud se mám v životě držet správného směru, potřebuji sledovat zdroj, světlo,

někoho, kdo po té cestě jde. V našem případě potřebujeme sledovat Ježíše Krista skrze

Ducha svatého. Sledovat, kam mně vede dnes. Ptát se jej v modlitbě: „Pane, kam mne

chceš dnes vést, kudy půjdeme?“ Kolem nás je tolik zdrojů, které nás mohou svádět a tak

odvádět z té úzké cesty, že je to někdy velmi snadné sklouznout. Pokud sejdeme z té úzké

cesty, potřebujeme se zase dostat co nejdříve zpět. Čím dříve, tím lépe pro nás.

Krásný příklad můžeme vidět na učednících, kteří zanechali všechno, co dělali,

čemu se věnovali a šli za Ježíšem, který o sobě později řekl: „Já jsem ta cesta, pravda i

život“. Ukázali nám prakticky to, co potřebujeme dělat dnes duchovně.

„Nermuťte se v srdcích. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho

pokojů. Kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. Až odejdu a

připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Víte,

kam jdu, a cestu znáte.“ „Pane, nevíme, kam jdeš,“ přerušil ho Tomáš. „A jak můžeme znát

cestu?“ „Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než

skrze mne.

Jan 14, 1-6

Přeji vám požehnané stále ještě letní dny,

Róbert LIBA
Hlavní pastor církve
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Téma měsíce
HISTORIE APOŠTOLSKÉ CÍRKVE

Apoštolská církev (AC) patří mezi evangelikální církve. Z hlediska věrouky a praxe

se řadí k tzv. letničnímu hnutí. V rámci celosvětového kontextu je možné zařadit počátky

tohoto hnutí do prvních let dvacátého století. Stěžejní události, které daly letničním vznik, se

odehrály v roce 1901 na biblické škole v Topece (Kansas, USA) a v letech 1906 – 1913 v

Los Angeles (také USA). Důležitými osobnostmi spjatými s těmito okamžiky byli Charles F.

Parham a William J. Seymour. V roce 1914 vznikla v Hot Springs v Arkansasu církev

Assemblies of God. Ta je v současné době největší letniční denominací na světě.

V rámci evropského kontextu bylo důležitým centrem, odkud se letniční hnutí šířilo

kontinentem, norské hlavní město Christiania (dnešní Oslo). Kazatel episkopální

metodistické církve Thomas B. Barratt se stal jedním z nejdůležitějších průkopníků nově

vznikajícího letničního hnutí na území Evropy. Dalšími důležitými osobnostmi byli Jonathan

A. Paul (Německo), Smith Wigglesworth (Anglie), Lewi Pethrus (Švédsko) a další. Dnes je

většina evropských letničních církví sdružena v Letničním evropském společenství (PEF) a

tvoří významnou součást kontinentálního křesťanského světa.

První letniční sbor na našem území vznikl na severní Moravě před rokem 1910.

Skupina křesťanů se začala scházet ke studiu Božího slova a k modlitbám. Prosili o

zmocnění k duchovní službě, Bůh je následně pokřtil v Duchu svatém a oni obdrželi dar

mluvení v jazycích. Právě důraz na tuto zkušenost – přijetí křtu v Duchu svatém s

doprovodným jevem mluvení v jazycích – je jedním ze základních rysů letničního hnutí. V

roce 1910 byl zaregistrován Spolek rozhodných křesťanů. Postupně vznikaly další letniční

skupiny i mimo území severní Moravy. Za nacistické nadvlády však byla činnost Spolku

rozhodných křesťanů zakázána.

Po druhé světové válce stát dovolil činnost letničních sborů pouze pod

zastřešením církví, které je byly ochotny začlenit do svých struktur. Věroučné rozdíly však

vedly od počátku 60. let minulého století k tomu, že letniční křesťané začali usilovat o

povolení vlastní církve. Ustanovující konference církve proběhla v roce 1964, nicméně tato

církev byla nadále vystavena tlaku a represím ze strany komunistického režimu. Mezníkem

ve snahách o legalizaci nově vzniklé církve byl rok 1977, avšak konečný úspěch se dostavil

až o dvanáct let později. Dne 25. ledna 1989 tehdy ještě komunistická vláda existenci

církve oficiálně povolila. Biskupem nově vzniklé Apoštolské církve se stal Rudolf Bubik,

který sehrál klíčovou roli při integraci roztroušených letničních sborů a významně se podílel

na procesu legalizace církve. V těchto nových podmínkách zahájila církev oficiální činnost,

jejímž výsledkem byl významný nárůst členské základny, intenzivní proces zakládání

nových sborů, rozvinutí misijních aktivit, založení vlastní oficiální vzdělávací instituce a

celková konsolidace církve. Od roku 2008 vede církev nově zvolený biskup Martin Moldan.

Dnes se k Apoštolské církvi hlásí podle posledního sčítání lidu z roku 2011 téměř pět tisíc

lidí.

zpracováno z materiálů Apoštolské církve v České republice

redakce RL



KALENDÁŘ Čas

1 Čtvrtek 

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

15.30
17.00
17.00

2 Pátek
Mládež (KC Děčín)
Večer pro muže

17.00
19.00

3 Sobota

4  Neděle

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA (KC Louny)
NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA s památkou Večeře Páně (KC Most)
NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA (KC Děčín)
NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA (Obrnice)

9.30
10.00
15.00
16.00

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

17.30 
18.00

6 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

7 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

8 Čtvrtek 

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

15.30
17.00
17.00

9 Pátek

Mládež (KC Děčín)
Večer pro muže
ŽENY V AKCI (přednáška – Péče o pleť)

17.00
19.00
19.00

10 Sobota OBLASTNÍ KONFERENCE ŽEN (Klášterec nad Ohří) 9.30

11 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

12 Pondělí

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

16.30
17.30 
18.00

13 Úterý

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

0.00
16.30
17.00

14 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

15 Čtvrtek

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

15.30
17.00
17.00

16 Pátek

Mládež (KC Děčín)
Setkání vedoucích skupinek
Večer pro muže

17.00
16.30  
19.00



KALENDÁŘ Čas

17 Sobota BIBLICKÁ ŠKOLA (studijní den 5. cyklus) 9.00

18 Neděle

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA (KC Louny)
NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA (KC Most)
SLAVNOST KŘTŮ (jezero Benedikt, Most)
NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA (KC Děčín)
NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA (Obrnice)

9.30
10.00
15.00
15.00
16.00

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

17.30 
18.00

20 Úterý

Večer modliteb a chval
Veřejná diskusní skupinka 
Setkání vedení církve s pastory regionů (KC Most)

16.30
17.00
18.00

21 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

22 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

23 Pátek
Mládež (KC Děčín)
Večer pro muže

17.00
19.00

24 Sobota SBOROVÁ KONFERENCE 2022 9.30

25 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

26 Pondělí

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

16.30
17.30 
18.00

27 Úterý
Modlitby
Veřejná diskusní skupinka 

16.30
17.00

28 Středa

BRIDGE mládež
Skupinka (středisko AC Litvínov)
Modlitební a Biblická hodina

17.00
17.00
17.30

29 Čtvrtek

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

15.30
17.00
17.00

30 Pátek
Mládež (KC Děčín)
Večer pro muže

17.00
19.00

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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SAVE MY LIFE – ZACHRAŇ MŮJ ŽIVOT
evangelizační kampaň pro Litvínov

Křesťanský multižánrový festival SAVE MY LIFE již proběhl v Litvínově 19. a 20. srpna

2022. První ročník proběhl v roce 2021, kde účast přesáhla počet 80 lidí. Zahájení festivalu

letos začal pochodem pro Ježíše, kam přijelo mnoho křesťanů z Prahy, Děčína, Ústí nad

Labem, Karlových Varů, Teplic, Loun a Podbořan. Tento dvoudenní festival s názvem SAVE

MY LIFE přinesl záchranu duší. V průběhu festivalu vydali svůj život Ježíši, čtyři lidé.

Stalo se

Zdeněk BERKY ml.
diákon a vedoucí střediska Litvínov

Záměrem festivalu je uctívání, kázání Božího slova a činění

učedníků. Jsme povoláni ke službě druhým.

„Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve

jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat

všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny

dny až do skonání světa.“ Matouš 28,19-20

UČINKUJÍCÍ

Kapely: Nadosah,

Proti proudu 30,

Bless Church from

UK, AC Děčín,

Radka Žočková, Petr Hloušek, děti a Vlastička a nakonec

Leonard Horváth. Řečníci: Peter KOZIC, René FERKO,

Leonard HORVÁTH a Jim MILLARD. Modlitební podpora:

Chtěl bych poděkovat modlitebnímu týmu za modlitby a

duchovní podporu. Také bych chtěl poděkovat Křesťanskému

centru Apoštolské církve Most, vedení

církve za podporu evangelizační kampaně. Mnohokrát děkuji! Finanční

podpora: Chtěl bych poděkovat Křesťanskému centru AC Most,

Křesťanskému centru AC Louny, Křesťanskému centru AC Děčín,

Agentuře Parole s. r. o. Vladimír Vitvar a středisku AC Litvínov. Velké

díky ! Bez Vás bychom to nezvládli. Díky moc.



CELOSBOROVÁ KONFERENCE
Od okamžiku, kdy jsme byli ustanoveni jako samostatný sbor v roce 2016, jsme začali

také pravidelně jednou ročně pořádat celosborové konference, které jsme měli

zpočátku spojené s celou naší Západočeskou oblastí Apoštolské církve a sloužili nám na

ní nejrůznější služebníci. Jako první to byl Trevor Mayer z Kanady. Konference je vždy

jednou ročně na konci léta či na podzim a letos nám to vychází na sobotu 24. září.

Udělejte si prosím čas na tuto speciální příležitost být opět spolu. Hlavním hostem bude

Tomáš HASMANDA, který vede jediný regionální sbor v rámci Apoštolské církve na

Valašsku a je pastorem sboru Valašské Meziříčí. Ústředním tématem této konference

bude NEBUĎ JAKO JONÁŠ.

Záměrem těchto konferencí je, aby nás propojila s našimi regiony, misijními stanicemi a

středisky a všechny nás povzbudila do dalších dnů. Toto si přeji, aby platilo i pro tuto

konferenci. Začínat budeme v 9.30 hod. v prostorách Křesťanského centra v Mostě.

redakce RL

Důležitá sdělení
AKCE URČENÉ PRO ŽENY
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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. září 2022 na emailové adrese:

info@cirkevmost.cz. Děkujeme.
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