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"Hle přicházejí dny, je výrok Panovníka Hospodina, kdy pošlu na zemi hlad, ne hlad 
po chlebu ani žízeň po vodě, nýbrž po slyšení slov Hospodinových." Ámos 8.11 
 

O prázdninách jsme byli v Třinci, v divočině, v Kráľově Lehotě a jinde. 
Potkávali jsme se s lidmi, kteří hledají Boha. S lidmi, kteří by mohli být 
spokojení s tím, co mají. Přesto roste v jejich srdci touha po hlubším 
vztahu s Bohem. Je to "nebezpečné" potkat takové lidi.  
Jelikož to konfrontuje moji lenost, zvyky, únavu a životní okolnosti.  
Bůh posílá do mého i tvého srdce hlad.  

Jsem nespokojený, když nezažívám Boží slávu.   
Lidé kolem mě neberou vážně Ježíše Krista, protože 
někteří "křesťané" ztratili úctu k Bohu a dělají hloupé 
věci. Když jsem viděl obrázky ze zabíjení křesťanů v 
Iráku, uvědomil jsem si, že ještě nejsem připraven.  
Bůh nám dal zkoušky, abychom v nich dostali hlad. 
Sloužili jsme s Janou o prázdninách lidem,  
některé jsme vedli ke Kristu, jiné povzbuzovali. Vidím na 
životě řady z vás touhu být s Bohem a jste obrovským 
povzbuzením i pro mě. Ze strany řady lidí zaznělo, že 
tým, který nám Bůh dal, je silný skrze vztahy, odvahu a 

nadšení. Na ulici potkáváme mladé lidi, z nichž někteří 
se stanou novou generací misionářů v naší zemi.  
 
Chci se modlit:  
Pane, mluv ke mně, pro tento týden, pro nový rok, pro 
novou službu. Ať mě touha být s Tebou, vede všude 
tam, kam bych jinam nešel. Chci být s Tebou. Amen.  
 

Modlitební náměty MpK:  

 
Nové kluby ve Valmezu, nové shromáždění 
Nové kluby v Mejtě , viz foto z Golgotidyády  
Třinec – na Sosně pokračují kluby na sídlišti.  
Blansko - modlitba za centrum pro mládež, za spolupráci 
Rock Solid Weekend 24.-28.10. 
Poradenská služba - Jana, utvoření týmu (Eva S. a další),  
Weekend praktické DNA 12. -14.12. Immanuel centrum 
Zajištění misijních pracovníků,  

- od 1. 9. nastupuje Reňa v Mejtě 
- za Tracyho s rodinou, potřebují víza, má přijet v září do Valmezu, viz foto 
- za Přednášky na školách - Radek 

Za nové "moravské" bratry - misionáře na naše sídliště a vesnice 
 

Izajáš 6 8  Koho pošlu a kdo nám půjde?"  
Izajáš 52 7 Jak líbezné je, když po horách jdou 
nohy toho, jenž poselství nese a ohlašuje pokoj, 
jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu, jenž 
Sijónu hlásá: "Tvůj Bůh kraluje!" 
 
 
 
 
                                        RADEK 1. 9. Mořkov 


