NE KAŽDÝ, KDO MI ŘÍKÁ ‚PANE, PANE, VEJDE DO KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉHO; ALE TEN,
KDO ČINÍ VŮLI MÉHO OTCE V NEBESÍCH. AŽ TAK RADIKÁLNĚ?!
Očima pracovitého Marka Kalety:

Úterý 17. 7.

Jsem z Tyry, jsem ženatý, mám dvě děti. Jednou se stalo, že jsme kosili s traktorem
ve ,,szkarpie“ (1). Došlo k tomu, že jsem musel držet
celý traktor na jedné noze. V ten moment se mi promítl celý můj život. A i v životě to je tak, že v mnohém ,,Držel jsem celý traktor
můžeme být vděční za to, co máme. Ani si neuvědona jedné noze...“
mujeme, jak jsme křehcí. Někdy musíme projít skrze
,,malé“ události, poté se život jinak bere a člověk se
může díky tomu přiblížit k Bohu. V zemědělství to je
100x těžší, protože je všechno závislé na počasí.
,,Vy přece nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí!“
List Jakubův 4, 14
(1) - díra, příkop

Snídaně: Houska, máslo, džem, med,
tavený sýr, bílá káva
Svačina: Skořicový kroužek
Oběd: Polévka rajská, Hamburská
vepřová pečeně, houskový knedlík
Večeře: Těstovinový salát, pečivo, čaj

Zítra nás čeká sportovní den, tak se hoď do kondice jako Gigi!

“Možná máte více otlačené prsty od klávesnice, než kolena od modlitby.”

Paní učitelka se ptá Pepíčka:
“Pepíčku, kde ses narodil?”
“Já jsem se narodil v Praze.”
“A v jaké části?” ptá se učitelka.
“Já jsem se tam ,prosím, narodil celej.
“Wiycie, jak nauczycie psa piskać?
Docie go do tlakocza.”

Radek Kolařík

SEMINÁŘ: CÍRKEV A BIBLICKÁ SBOROVÁ
KÁZEŇ. INSPIRACE A MANTINELY.
Jen málo témat vzbuzuje v církvi tolik vášní tolik
jako uplatňování sborové kázně. Žel, většinou se
nejedná o teoretické diskuse, ale bolestné a často
pohoršlivé sborové causy. Slýcháme: “ Proč pastor,
presbyter anebo starší neudělají s tím pořádek?
Vždyť je to jasné!” Je to opravdu vždy jasné?
Seminář bude věnován známému biblickému
konceptu církevní kázně. Podíváme se jak do
historie, tak do naší žhavé současnosti. Možná si
položíme více nesnadných otázek než jednoduchých a rychlých odpovědí.

Rozhovor s novým členem
doprovodné skupiny:
Jmenuji se Filip Kaleta a chodím do apoštolské církve do Oldřichovic.
Co tě vede ke službě ve chválách?
Nejvíce asi to, že je to věc, která mě baví.
A když tě něco baví, tak do toho dáváš
všechno, co můžeš a ještě když je to pro
chválu Boha, tak to je ta nejlepší věc,
co může být. Je jedno jestli Ho chválím
doma nebo na stagi.
Jak ses dostal do doprovodné
skupiny?
Nejprve se mě přišel po Megáči zeptat Henio Molin. Megáč je skvělá
akce v Českém Těšíně, první pátek v měsíci, pro mladé lidi, je tam super
atmosféra potom čajovna. V té čajovně za mnou zašel Henio a zeptal
se mě, jestli bych nechtěl jít do doprovodky, protože on plánuje odejít.
Tak jsem mu hned řekl že ne, protože jsem to nechtěl vzít celé na sebe,
když jsem viděl, jak dobře to celou dobu vedl. Ale on mi na přemýšlení
dal měsíc, po tom měsíci jsem se nějak rozhodl, že ano - zkusím to na
ten jeden rok jako zkušenost.
Jak se ti tady líbí?
Mně se tady líbí, škoda že dnes prší.

Máš otázky ohledně Bible? Přemýšlíš nad něčím
důležitým a potřebuješ poradit? Chceš vědět víc
o Ježíši? Tak navštiv poradenský stan, kde na
Tebe budou čekat lidé, kteří rádi vyslechnou tvé
problémy a budou se za Tebe modlit!
,,Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.“
Jakub 5, 16

Výherci včerejší soutěže se stali
Viktor Borski, Jakub Klus, Radek Macháč a Daniel Trombik

,,Cześć kotku, wyglądasz
jak anioł.“

Mek

