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Jsme na prahu nového roku 2023 a před námi jsou bezpochyby skvělé a

povzbudivé věci, ale i nepříjemné přes které budeme potřebovat projít, abychom se

posunuli dál jak duchovně, tak i duševně a možná se budeme posouvat i fyzicky na nová

místa. V tom všem potřebujeme Boží pomoc, sílu, moudrost a odvahu. Věřím tomu, že nás

Bůh, možná ještě silněji, než kdy jindy, volá k horlivým modlitbám. Vnímám, že potřebujeme

trávit více času v „horní místnosti“, kde také učedníci obdrželi dar Ducha svatého a bez

Něhož nedokážeme nic. Všechno to bude jen z naší síly a moudrosti, pokud nebudeme v

Róbert LIBA
hlavní pastor sboru KC Most

Milí bratři a sestry, rodino Boží. Srdečně vás zdravím v novém roce. Minulý rok

máme za sebou. Jak řekl jeden moudrý muž „minulost nevrátíš, ale můžeš se z ní jen

poučit.“ Stále nám život přináší nové zkušenosti a situace, které nás mají tendenci někdy

úplně zastavit anebo naopak vyburcovat a jít dál, přes všechny ty tlaky a boje, které

prožíváme. Minulé roky, pro nás všechny byli velmi nelehké. Naopak pro některé to

znamenalo, že zanevřeli, někteří přestali doufat a věřit. Odpadli od živé víry, opustili

společenství, byli svedeni bludem a falešným učením. Děje se to všude po celé země tváři.

V Písmu je několikrát napsáno, dávejte si dobrý pozor. Nikdo z nás nevíme, co přinese nový

rok. Lidé se bojí a jsou spoutání strachem. Jedno vím, že bezpečí nalézám jen v Bohu.

Proto se více obraťme a očekávejme věci, které převyšují náš rozum, které pro nás Pán

připravil. Já nás chci povzbudit slovy Apoštola Pavla: „Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš

protivník, ďábel, obchází jako „lev řvoucí“ a hledá, koho by pohltil. Vzepřete se mu,

zakotveni ve víře“. (1. list Petrův 5, 8-9)

René FERKO
pastor sboru KC Děčín Strana 2

Slovo pastorů

modlitbách a ve společenství tak, jak to dělala první církev.

Ježíš trávil čas se svými učedníky v horní místnosti těsně

před odchodem na kříž a pak se také učedníci setkávali v

horní místnosti po Ježíšově vzkříšení i po Ježíšově odchodu

do nebe. Myslím si, že to je také náš úkol dnes, i v tomto

roce. Mějme pravidelně navštěvovanou horní místnost jak u

sebe osobně, tak i s rodinou a ve společenství s církví.

Přeji vám požehnaný celý rok 2023.

Rodino Boží, náš protivník nespí! Přijměme toto poučení,

kterým mnozí pohrdli. Dávejme si pozor, aby naše srdce

nebylo oklamané od toho, k čemu nás Pán povolal. Písmo

říká: „vzepřete se mu, zakotveni ve víře“. Důvěřujme Pánu a

pojďme dál! Taky my, jako čerstvý nově vznikající sbor,

vstupujeme do nových věcí. Děkujeme všem členům,

vedoucím, pastorovi Robertovi, za vaše modlitby a podporu.

Přeji vám hodně zdraví, Boží požehnání a vytrvalost.

S láskou,
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Téma měsíce
JAK POMOCI MLADÝM

POMÁHEJME MLADÝM LIDEM ROZEZNAT JEJICH POVOLÁNÍ DO SLUŽBY

Investice do příští generace služebníků a vedoucích církve by měla představovat

pro současné křesťanské vedoucí velikou prioritu. Od většiny křesťanských hnutí přicházejí

v posledních letech zprávy, že do křesťanské služby na plný úvazek vstupuje stále méně

mladých lidí. Podle nejnovějších statistik tvoří 34 % dospělých členů církve Assemblies of

God ve Spojených státech lidé ve věku 18 až 34 let. Ordinovaných služebníků ve stejné

věkové kategorii je však pouze 12 %. Jinak řečeno, v řadách kazatelů není nová generace

dostatečně zastoupena. Toto se děje i přesto, že mnozí již od mládí cítí Boží volání ke

službě na plný úvazek. Nevědí však, kde začít a za jaký to vzít konec. Současní vedoucí žel

často netuší, jak jim pomoci. To potom vede k tomu, že se mladí lidé nedokážou ve směsici

životních možností a příležitostí správně zorientovat a buď se svého povolání vzdají, anebo

jim trvá celé roky, než na ně odpoví. Právě proto napsal John Zick knihu s názvem Called

(Povolaní). Více než deset let sloužil jako pastor mládeže a zažil, jakým tlakům a výzvám

vedoucí mládeže čelí, když se snaží pomáhat mladým lidem odpovědět na Boží povolání.

John velice dobře rozumí tomu, že Bůh pastorům/vedoucím mládeží svěřil jedinečnou

výsadu učit a vést příští generaci a chce jim napomoci k tomu, aby se stali co

nejmoudřejšími správci této své svaté zodpovědnosti. Zickova kniha je koncipována tak,

aby mladým lidem pomohla překlenout propast mezi rozeznáním svého povolání a svou

konkrétní službou tady a teď – na místě, kde se právě nacházejí. Když Bůh povolá mladého

člověka do služby, je to jistě důvod k oslavě. Kniha však klade důraz spíše na proces

budování zdravých učednických základů než na povolání samotné. Zick hovoří přímo k

mladým lidem a rozebírá šest praktických věcí, které mohou právě teď začít dělat, aby se

co nejlépe připravili na svou budoucí službu. Jedná se o následující body:

1. Pěstujte zdravé návyky 4. Objevujte svá obdarování

2. Začněte sloužit 5. Rozvíjejte se

3. Vyhledávejte společenství 6. Neusněte na vavřínech

Zick tyto principy nenabízí jako „zaručený recept na úspěch“. Vypozoroval je však

jako společnou niť příběhů lidí, jejichž služba je požehnaná a plodná. Prostřednictvím prak-

Jade CROOKOVÁ
redaktorka a koordinátorka zdrojů služby mládeže Assemblies of God

tického vyučování, biblické podpory a osobních příběhů

se mladí lidé v knize dozvědí, proč jsou tyto zásady

důležité a jak je právě teď začlenit do svých životů, aby

jejich služba mohla být zdravá a dlouhotrvající. Cílem je

vybavit vedoucí prostředky, které potřebují k tomu, aby

mladí lidé začali odpovídat na Boží volání ve svých

životech a aby se zvýšil počet mladých, kvalifikovaných

vedoucích ve službě, kteří zasypou zemi evangeliem.



KALENDÁŘ Čas

1 Neděle

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

9.30
10.00
15.00

2 Pondělí

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

16.30
17.30 
18.00

3 Úterý
Modlitby
Modlitby (KC Děčín)

16.30
17.00

4  Středa

BRIDGE mládež
Mládež (KC Děčín)
Modlitební a Biblická hodina

17.00
17.00
17.30

5 Čtvrtek

ROYAL RANGERS (65. přední hlídka)
Setkání u Božího slova (studijní 2-hodinovka pro všechny skupinky)
Studijní Biblická hodinka (KC Děčín)

15.30
17.00
17.00

6 Pátek
Večer pro muže (KC Děčín)
Večer pro muže 

18.00
18.00

7 Sobota

8 Neděle

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA (KC Louny)
NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA (KC Most)
Společný oběd s programem pro chudé
Speciální setkání pro členy regionálního sboru KC Most
NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA (KC Děčín)
NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA (Obrnice/Chánov, školka Chánov)

9.30
10.00
12.00
12.30
15.00
15.00

9 Pondělí

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

16.30
17.30 
18.00

10 Úterý

Modlitebně - postní řetěz (dle hodinového rozpisu)
Modlitby
Modlitby (KC Děčín)
Setkání vedení církve (KC Most)

0.00
16.30
17.00
18.00

11 Středa

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

17.00
17.00
17.00
17.30

12 Čtvrtek

ROYAL RANGERS (65. přední hlídka)
Skupinka (misijní stanice AC Obrnice/Chánov)
Studijní Biblická hodinka (KC Děčín)

15.30
17.00
17.00

13 Pátek

Večer pro ženy (KC Děčín)
Večer pro muže
ŽENY V AKCI (Večer modliteb a chval)

17.00
18.00
19.00

14 Sobota BIBLICKÁ ŠKOLA (5. cyklus 2022-2023) 9.00

15 Neděle

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA (KC Louny)
NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA (KC Most)
NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA (KC Děčín)
UKRAJINSKÁ BOHOSLUŽBA (KC Most)
NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA (Obrnice/Chánov, školka Chánov)

9.30
10.00
15.00
15.00
15.00

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

17.30 
18.00
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17 Úterý

Modlitby
Modlitby (KC Děčín)
Setkání pastorů s pastory regionů (KC Most)

16.30
17.00
18.00

18 Středa

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

17.00
17.00
17.00
17.30

19 Čtvrtek

ROYAL RANGERS (65. přední hlídka)
Skupinka (misijní stanice AC Obrnice/Chánov)
Studijní Biblická hodinka (KC Děčín)

15.30
17.00
17.00

20 Pátek
Večer pro muže (KC Děčín)
Večer pro muže

18.00
18.00

21 Sobota

22 Neděle

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA (KC Louny)
NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA (KC Most)
NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA (KC Děčín)
UKRAJINSKÁ BOHOSLUŽBA (KC Most)
NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA (Obrnice/Chánov, školka Chánov)

9.30
10.00
15.00
15.00
15.00

23 Pondělí

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

16.30
17.30 
18.00

24Úterý
Modlitby
Modlitby (KC Děčín)

16.30
17.00

25 Středa

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

17.00
17.00
17.00
17.30

26 Čtvrtek

ROYAL RANGERS (65. přední hlídka)
Skupinka (misijní stanice AC Obrnice/Chanov)
Izraelské tance pro ženy
BIBLIONÁŘ (soutěže pro děti)
Studijní Biblická hodinka (KC Děčín)

15.30
17.00
17.00
17.00
17.00

27 Pátek
Večer pro ženy (KC Děčín)
Večer pro muže

17.00
18.00

28 Sobota CELOOBLASTNÍ MODLITEBNÍ KONFERENCE (KD Klášterec nad Ohří) 9.30

29 Neděle

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA (KC Louny)
NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA (KC Most)
NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA (KC Děčín)
UKRAJINSKÁ BOHOSLUŽBA (KC Most)
NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA (Obrnice/Chánov, školka Chánov)

9.30
10.00
15.00
15.00
15.00

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

17.30
18.00

31Úterý

Modlitby
Modlitby (KC Děčín)
Setkání týmu VIZE 200 (KC Most)

16.30 
17.00
18.00

ZELENĚ označené akce se týkají sboru Křesťanské centrum Děčín (Thomayerova 25/3, Děčín)
HNĚDOU barvou jsou označené akce týkající se regionu KC Louny (Riegrovy sady 1901, Louny)
MODROU barvou jsou označeny akce, které se týkají celého našeho regionu (tedy všech sborů)
Všechny ostatní akce se týkají Křesťanského centra, regionálního sboru Most.
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INFORMACE
Jako Západočeská oblast Apoštolské církve společně

pořádáme jednou ročně Modlitební konferenci, jejíž

cílem je společně se modlit za jednotlivé potřeby

sborů a tak se i dozvídat, čím, který sbor žije, co

potřebuje, a jak se můžeme i my osobně v modlitbách

za tyto sbory spojit. Dopoledne bude věnováno

vyučování a kázání jejíž hostem bude Wojtek

Walaszczyk z Polska a odpoledne bude pak věnováno

modlitebním skupinkám, kde se přítomní lidé rozdělí

do sedmi skupin podle počtu sborů, a každý z pastorů

bude postupně skupinky obcházet a hovořit o

potřebách svého sboru, za které se pak budeme 15

minut modlit. Věřím, že to bude velmi požehnaný čas

plný prorockých slov, slov povzbuzení, uzdravení vše

v moci Duha svatého.

redakce RL

LETNÍ REGIONÁLNÍ KEMP 2023
Po dlouhé době jsme se rozhodli, že na letošní rok naplánujeme vlastní letní kemp, kde

kromě našeho sboru bude zapojen také nově vzniklý sbor Křesťanské centrum Děčín, a

také sbor AC Plzeň. Chceme o letních prázdninách strávit skvělý čas se svými rodinami

všichni společně, tedy kromě zmíněných sborů, i s našimi regiony, misijními stanicemi a

středisky. Hlavní hosty tohoto kempu vám zveřejníme v dalším čísle Zpravodaje, ale věřím,

že pokud se to povede, budeme všichni jejich službou velmi požehnaní. Kromě hostů nám

budou sloužit pastoři jednotlivých sborů, Róbert Liba, René Ferko, Jiří Šrom i naši misionáři

Assemblies of God, manželé Kozicovi a další služebníci. Rezervujte si tedy termín od úterý

11. července do soboty 15. července 2023 v rekreačním středisku Zbraslavice.

Všechny podrobné informace naleznete na webových stránkách sborů anebo vám je

můžeme zaslat emailem. Všem členům církve již byli tyto informace včetně odkazu na

přihlášku zaslány.

Odkaz na přihlášku naleznete na webových stránkách sborů, například zde:

www.cirkevmost.cz/letni-kemp/

Přímý odkaz na přihlášku: https://forms.gle/SYUPhXUgC1FR91yb7

POZOR: do konce února 2023 je nutné se přihlásit a zaplatit zálohu.

redakce RL

http://www.cirkevmost.cz/letni-kemp/
https://forms.gle/SYUPhXUgC1FR91yb7
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INFORMACE
PŘEHLED KONFERENCÍ A KLÍČOVÝCH AKCÍ NA ROK 2023



SLOVO pro náš sbor na rok 2023: Efezským 6, 18

„V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na

modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry.“

Základní všeobecné 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

sbor 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 Příspěvky na Biblickou školu pod VS 123

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

web: www.kcv-most.cz Ostatní dary/sbírky pod VS 111

web: www.mladez-most2.webnode.cz Číslo účtu (spořící): 2201018169/2010

sbor Apoštolská církev, Křesťanské centrum DĚČÍN IČO: 05065194

Thomayerova 25/3, Děčín IV. - Podmokly Bankovní spojení: Fio banka a.s., Děčín

Telefon: 602 282 144 Číslo účtu (běžný): 2601018213/2010

email: info@cirkevdecin.cz Desátky vkládejte se jménem pod VS 777

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

Důležité kontakty:

hlavní pastor KC Most: Róbert LIBA zástupce hlavního pastora: Oldřich GREMLICA

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

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

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

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

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

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

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

vedoucí mládeže KC Most: Adéla GREMLICOVÁ vedoucí mládeže KC Děčín: Jaroslav DEMETER

email: mladez@cirkevmost.cz email: jaroslav.demeter@cirkevdecin.cz

Vaše příspěvky do dalšího únorového čísla Zpravodaje očekáváme nejpozději do 20. ledna 2023 na emailové

adrese: info@cirkevmost.cz. Děkujeme.

mailto:modlitby@cirkevmost.cz
mailto:misie@cirkevmost.cz
mailto:biblickaskola@kcv-most.cz
mailto:info@cirkevmost.cz
http://www.cirkevmost.cz
http://www.cirkevbezhranic.cz
http://www.ZpravaProTebe.cz
http://www.kcv-most.cz/
http://www.mladez-most2.webnode.cz/
mailto:info@cirkevmost.cz
http://www.cirkevmost.cz
mailto:robert.liba@cirkevmost.cz
mailto:oldrich.gremlica@cirkevmost.cz
mailto:vera.gremlicova@cirkevmost.cz
mailto:lyli.libova@cirkevmost.cz
mailto:rene.ferko@cirkevdecin.cz
file:///C:/Users/install/Documents/AC/zpravodaj/2020/pavel.vitvar@cirkevlouny.cz
mailto:stefan.cicko@cirkevmost.cz
mailto:zdenek.berky@cirkevmost.cz
mailto:mladez@cirkevmost.cz
mailto:mladez@cirkevmost.cz
mailto:johana.bartova@cirkevmost.cz

	Snímek 1
	Snímek 2
	Snímek 3
	Snímek 4
	Snímek 5
	Snímek 6
	Snímek 7
	Snímek 8

