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Dnes slaví narozeniny Míša Michňáková, všechno nejlepší!

MOC MODLITBY
Chtěla bych se s vámi podělit o svou zkušenost, jak Bůh zvláštním způsobem
odpověděl na mé modlitby.
Určitě máte ve svém životě oblasti, se kterými nejste spokojeni. Může to být
vzhled, povaha nebo prostředí, ve kterém žijete a lidé, kterými jste obklopeni. I já
mám zdravotní problém, se kterým bojuji již velmi dlouho. Není to nic životně
důležitého, ale je to něco v mém životě, s čím nejsem spokojená a trápí mě to. I
když se za mě modlí mí přátelé a já z celého srdce věřím, že Bůh může uzdravit
cokoli, stále nepřichází odpověď podle mé představy. Až jednoho dne jsem si
uvědomila, že díky těžkostem, které prožívám, se můj vztah s Bohem může
posouvat stále dál. Uvědomila jsem si, že kdyby mi Bůh dal hned vše, o co se
modlím, neměla bych takovou touhu být Mu stále blíž a blíž. Pro Boha a také pro
náš život je přece mnohem důležitější, jestli se každý den upínáme svým pohledem
na Něj, než na to, jestli jsme dokonalí, krásní a úspěšní. Takže i když Bůh
nevyslyšel mé modlitby tak, jak jsem si to představovala já, vyslyšel je mnohem
lepším způsobem. To samé bych chtěla přát i vám. Abyste nebyli zklamaní, když
nepřijde vyslyšení vašich modliteb tak, jak byste si to představovali. Věřte našemu
mocnému Bohu, že vaše modlitby vyslyší tím nejlepším způsobem!
Izajáš 65, 24: „Dříve než zavolají, já odpovím; budou ještě mluvit a já je už
vyslyším.“
Kateřina Unucková, SCEAV Albrechtice

MODLITBY OBRŮ

"Všemocný Pane Bože, nejvýše milosrdný, nekonečně moudrý, ty jsi přetrpěl

nesmírný strach a zbabělost Petra a všech apoštolů v okamžicích utrpení, když se
od tebe do jednoho odvrátili kvůli obavám ze smrti a hlasu nebohé ženy, od té
doby jsi je neustálým utěšováním svatého Ducha posílil, že se nestrachovali
žádného člověka, bolesti ani smrti, napomoz nyní, dary téhož Ducha, svým

nebohým služebníkům, kteří byli po celý svůj život zbabělci, a učiň je silnými,
smělými pro tebe, aby zachovali evangelium tváří v tvář antikristovi a
krutovládcům tohoto světa."

John Wycliﬀe, anglický ﬁlozof, teolog a reformátor ze 14. století

JÍDELNÍČEK
Snídaně: sýrový croissant, jogurt a kakao
Svačina: ovoce
Oběd: květáková s bramborem, masové klopsy, rajská
omáčka, dušená rýže
Svačina: čokoládová tyčinka
Večeře: chalupářská pomazánka, veka a čaj

POČASÍ
Skoro jasno až polojasno.
Maximální teploty 23/25 °C. Slabý severozápadní
vítr. Slunce vychází v 04:57 a zapadá v 20:46.
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VZPOMÍNKOVÉ OKÉNKO - brat Andrzej Rejmanowski, 59 lat
Jak długo pan jeździ na Xcamp?
Na Xcamp jeżdżę ponad 11 lat. Obóz w Toszanowicach jednak nie pamiętam.
Co pan najbardziej lubi na Xcampie?
Miłe towarzystwo, dużo młodzieży. Corocznie kupuję płyty CD, bo lubię słuchać muzyki. Lubię
uczęszczać na seminaria, pomimo że czeski słabo rozumiem.
Czy mógłby pan podzielić się świadectwem?
Pracowałem jako malarz. Później wpadłem w nałóg alkoholowy. Szedłem około linii kolejowej, gdzie
zostałem potrącony przez pociąg, który zmiażdżył moją rękę tak, że lekarzom nie udało jej się uratować.
To wydarzenie jednak nie przybliżyło mnie do Boga. Ocknąłem się w organizacji Eli, która organizowała
spotkania w Wiśle, gdzie usłyszałem o Bogu. Później przyjechałem do domu, kupiłem sobie flachę
alkoholu, ale stwierdziłem, że Bóg kompletnie uwolnił mnie od tego nałogu. Zostałem nowym
człowiekiem i jestem Bogu wdzięczny za to, co dla mnie zrobił.
Dnes večer vystoupí kapela Mate.O/TU, která k nám přijede z Polska.
Tato skupina je novým projektem Mateusze “Mate.O” Otremby a zkratka
TU znamená v překladu “totální uctívání”. Tak pojďme společně uctívat
našeho Pána!
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