Spolu s ostatními křesťanskými církvemi vyznáváme

Kde se s námi můžete setkat?
Domácí skupinky
Během týdne se scházíme ke společným modlitbám, sdílení se

Apoštolské vyznání víry
Věřím v Boha,

o věcech, které prožíváme, k zamyšlení nad Biblí i k dalším
duchovním programům. Tato setkání se zpravidla odehrávají

Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země.

v domech a bytech členů sboru – v současné době probíhají

I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho,

v Poličce, Bystrém, Rovečném a v Kamenci.
jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny,
Nedělní shromáždění
V Bibli vidíme, že je důležité, abychom Boha ctili nejen sami
ve svých srdcích a domovech, ale také, abychom jej ctili
a oslavovali na veřejných shromážděních.
V souladu s křesťanskou tradicí se i náš sbor schází každou
neděli za tímto účelem. Naše shromáždění jsou otevřená pro
každého, kdo se chce setkat s Bohem a jeho lidem.
Bohoslužby zahrnují chválu a uctívání, modlitby za různé oblasti
lidského života a kázání Božího slova. Děti na shromážděních
mívají svůj vlastní program přizpůsobený jejich věku.

trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován,

Apoštolská církev Polička

umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa,

…setkávání s Bohem i s lidmi

sedí na pravici Boha, Otce všemohoucího,
odkud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou,
obecenství svatých, hříchů odpuštění,

Srdečně Vás zveme
Zveme Vás k návštěvě našeho sboru, můžete navštívit
kteroukoliv z našich aktivit. Především jsou to naše

těla z mrtvých vzkříšení a život věčný.
Amen.

Nedělní shromáždění
vždy od 9.00 hodin (mimo první neděli v měsíci)
Bystré u Poličky,
nám. Na podkově 71

Apoštolská církev Polička
Erbenova 482, 572 01 Polička
Telefon: 739 524 784
e-mail: acp.bures@tiscali.cz

Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste
obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.
Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne,

aktuální informace o sboru AC Polička
na internetu

neboť jsem tichý a pokorného srdce;
a naleznete odpočinutí svým duším.

Více informací Vám poskytne pastor sboru
Jiří Bureš, tel. 739 524 784

www.acpolicka.cz

Bible, Matouš 11,28-29

Sbor Apoštolské církve v Poličce
Jsme otevřeným společenstvím různých lidí všech generací,
kteří poznali Boží blízkost i lásku a navázali s Bohem osobní
vztah. Poznali jsme, že Bůh má pro naše životy svůj plán a
toužíme po tom, abychom tento Boží záměr v našich životech
naplnili jako jednotlivci i jako společenství.

Apoštolská církev v ČR

Jsme lidmi, kteří touží po tom, aby i ti, kteří se s Bohem zatím
nesetkali, prožili Jeho lásku a odpuštění, a aby i oni mohli
poznat vzkříšeného Ježíše Krista jako svého Zachránce, Přítele,
i Pána.

Když se díváme zpět na tisícileté dějiny křesťanské společnosti,

způsobem. Je to něco více než pouhá organizace.

Jsme přesvědčeni, že všichni lidé bez rozdílu jsou do tohoto
vztahu s Bohem zváni. Jsme přesvědčeni, že není v životě nic
důležitějšího, než toto Boží pozvání přijmout.

Apoštolská církev staví svou službu společnosti na biblickém

Věříme totiž v zaslíbení, které nám Bůh dal:

uvědomujeme si, že církev je tu proto, aby byla světlem pro
společnost. Aby ukazovala na problémy a jejich řešení Božím

Dobrá zpráva
Dobrá zpráva neboli Evangelium, je poselství o tom, že nám
Bůh udělil milost. Tato radostná zvěst zní takto:
Kristus zemřel za naše hříchy
Byl pohřben
Třetího dne vstal z mrtvých
Každý, kdo věří v Krista, bude mít život věčný
Ptáte se, co je dobrého a radostného na zprávě, že Kristus
zemřel za naše hříchy? Je to prosté. Kdyby totiž Kristus
nezemřel za naše hříchy, museli bychom za ně pykat sami.
Odplata za hřích je věčná smrt a zavržení od Boha. Díky Ježíšově
smrti na kříži se těm, kteří uvěří této zprávě, otevírají dveře
zpět do Boží přítomnosti a do věčného života s Bohem. Jak to
bude s Vámi? Přijmete Kristovo odpuštění, které pro nás získal
na kříži, nebo je odmítnete a raději přijmete zasloužený trest za
své hříchy?

základě. Z těchto principů vyrůstají mnohé projekty jak na
úrovni sborů, tak na úrovni celé církve. Tyto projekty se
zaměřují především na misii, pastoraci, pomoc lidem v
nouzi, osvětu a vyučování.
Mezi základní charakteristiky naší práce patří víra v osobního
Boha, který se dotýká lidských životů a má moc je proměnit.
Lidé jsou vedeni k osobní zkušenosti s Bohem a následně k
řádnému životu rodinnému i občanskému.
K Apoštolské církvi patří další účelové organizace, které s ní
spolupracují. Tyto aktivity zahrnují mnoho oblastí…
• Teen Challenge
Služba narkomanům a lidem závislým
• Nadační fond Nehemia
Humanitární a jiná pomoc trpícím
• Biblická škola VOŠMT
Vyšší odborná škola misijní a teologická v Kolíně

„Neboť Bůh tak miloval svět,
že dal svého jediného Syna (Ježíše Krista),
aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný“
Bible, Jan 3,16

Co tedy máme udělat?
„Lituji“
Je na Vás, abyste poprosili Boha o odpuštění všeho zlého, co
jste v životě udělali, abyste uznali Boží právo být svrchovaným
Pánem Vašeho života, abyste hluboce litovali, že jste si
doposud v životě vládli sami, nehledali Boha a šli si svou cestou.
Bible tomu říká „pokání“
„Děkuji“
Věříme, že za nás Ježíš zemřel na kříži. Potřebujete mu
poděkovat za to, že za Vás zemřel, a za nabídnutý dar
odpuštění, svobody a jeho Ducha.
„Prosím“
Bůh nám svoje způsoby nikdy nevnucuje. Jeho dar potřebujete
přijmout a pozvat jej, aby přišel a žil ve Vás svým Duchem.

