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Dnes slaví narozeniny Lenka Kaczmarczyková a Daniel Biesiok, všechno nejlepší!

MOC MODLITBY
Můžete se nám, prosím, představit?
Jmenuji se Pavel Danyś, bydlím v Českém Těšíně-Horním Žukově. Dvakrát jsem
se narodil, poprvé v Cieszynie, podruhé ve sboru v Třanovicích. Aktivně jsem se
věnoval službě na nedělní besídce, poté 15 let na dorostě a v posledních letech
jsem se aktivně zapojil do skupiny “D” (“důchodci”). Nevěděl jsem, do jaké
služby mě Pán chce povolat, proto jsem se usilovně modlil o Jeho vůli pro můj
život a službu. Pán mi ukázal na místa, kde jsem Mu mohl s radostí sloužit.
S bratřími jsme před lety založili divadelní skupinu a hrávali jsme scénky. Měl
jsem z toho velkou radost. Pořádáme pravidelné “Snídaně s Biblí”, setkáváme se
na společných večírcích, za to vše jsem Pánu velmi vděčný.
Mohl byste nám něco říci o duchovním narození?
Jako malý chlapec jsem si oblíbil fotbal. Hrával jsem s bratrem a s kluky z vesnice
doma na zahradě, také ve škole po vyučování, neboť budova školy se nacházela
blízko hřiště.
Často jsem však musel po vyučování spěchat domů, abych stihl splnit povinnosti
určené rodiči. Bylo to pro mne těžké jít domů, když ostatní spolužáci šli hrát
fotbal. Stávaly se případy, kdy jsem neodolal pokušení a zůstal ve škole s
ostatními. Rodiče pak byli zklamáni a já musel čelit výčitkám. Moje krize ve
vztahu k rodičům se stále zvětšovala. Jednou přišel otec ze třídní schůzky a
oznámil mi skutečnost, že jsem si zhoršil prospěch. Slova napomenutí vyjádřil
slovy: Chlapče, chlapče uč se pilně, nebo špatně dopadneš… Musím dodat, že v
době mého dospívání probíhalo ve sboru probuzení. Duch svatý mocně působil
skrze Boží slovo zvěstované Vladislavem Santariusem. Já jsem zprvu na Boží
volání nereagoval. Bál jsem se, že bych se musel mnohých věcí vzdát. Když se
však přidružovaly další problémy ve škole, rozhodl jsem se prosit Pána o pomoc.
Byla to první opravdová modlitba v mém životě. Pán Ježíš vyslyšel moji prosbu,
odvalil balvan mých hříchů, problémů a starostí z mého života a já jsem učinil své
životní rozhodnutí. Odevzdal jsem Pánu Ježíši před šedesáti lety na jedné biblické
hodině. Motem tehdy byl text z evangelia Matouše 6:24 „Nikdo nemůže sloužit
dvěma pánům. Buď totiž bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se
bude toho jednoho držet a tím druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu a
mamonu.“
Je něco, co byste rád vzkázal Xcampákům?
Modlete se usilovně za Boží vůli pro Váš život a službu! Buďte aktivní, pokud
vám to síly dovolují a nezapomeňte studovat pravidelně Boží Slovo!
Pavel Danyś, SCEAV Třanovice

JÍDELNÍČEK

POČASÍ

Snídaně: slunečnicová kostka, máslo, džem, med, plátkový
Převážně oblačno, odpoledne místy
přeháňky (60 %). Maximální teploty 23/26 °C.
sýr, bílá káva
Slabý vítr. Slunce vychází v 04:59 a zapadá v
Svačina: ovoce
20:44.
Oběd: gulášová polévka, dukátové buchtičky s krémem, čaj
Svačina: oplatek
Večeře: smilovická "čína", dušená rýže, čaj
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Když vás honí
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X

Xcampačky

XcamP SHOP
V XcamPových tričkách
budete vypadat IN!
Pokud však nechcete tričko,
nemusíte zoufat!
Kupte si skvělé plátěné tašky,
se kterými můžete chodit třeba
na nákupy.
Všechny tyto věci jsou stále k
zakoupení v infobudce. Tak
neváhejte a jedna z nich vám
ještě dnes večer může říkat
mami!

INFO

Divine Attraction je experimentální pop-rockové duo Coryho Simona a Briana Bothwella. Po založení skupiny
v Los Angeles, CA se přestěhovali do České republiky. Procítěné texty, kreativní zvuk a energická živá show je
to, co kapelu definuje. Přijďte si ji poslechnout.
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je nezadaných
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je nezadaných

(ze všech dotázaných
holek a kluků 54 % hledá
vztah.)

74 %
XCAMPÁKŮ
se častěji modlí
večer než ráno
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