Archiv sboru AC Hlinsko:
Tento archiv je současně jako Kronika sboru AC Hlinsko. Budou zde archivovány všechny texty,
které se na stránkách objeví.
Archiv část 0:
Zahájení provozu oficiálních sborových stránek Apoštolské církve Hlinsko bylo dnem 28. února
2009.
Snaha administrátora nebyla v tom, že by chtěl vytvořit výtečně vypadající profesionální stránky,
které budou všichni obdivovat pro jejich funkčnost a grafickou podobu. Ne, že by si nepřál, aby
stránky takto vypadaly, ale jejich smysl je pro křesťanský sbor přece jen někde jinde.
Prvotní smysl našich stránek spočívá v prezentaci sboru navenek, v informování členů sboru
o událostech, které ve sboru jsou nebo budou, v možnosti vkládat svoje komentáře, postřehy,
svědectví. Bez aktivní účasti většiny dříve nebo později stránky „zmrtví“. Prosím nedovolme, aby
k tomu došlo. Jestliže bude Pán Bůh živý v našich srdcích a životech, jistě se tato skutečnost
projeví konkrétním způsobem.
Prosím tedy o pomoc a příspěvky, nebojme se internetu jako takového. Je dobrý sluha, ale zlý
pán. Nesloužíme internetu, ale internet by měl sloužit nám. Zkusme si ho „ochočit“ k tomu, aby
byl nositelem Božího poselství do celého světa.
MARANATHA!
Hlinsko dne 28. února 2009 - sobota
Jiří Malý

Archiv část 1:
Okno posledních novinek Oficiální
spuštění internetových stránek AC Hlinsko proběhlo dne 28. února 2009
Okno Posledních novinek:
- Interní sekce je naplněna - 23.03.2009
(Heslo sdělí náčelník)- Na hlavní stránku dolu přidáno okno
s posledními aktuálními zprávami ze serveru Aktualne.cz a informace ze stránek AC ČR 25.03.2009
- Dolu pod položkami menu a pod počítadlem přístupů vloženo okno s možností se zaregistrovat
a být informován o provedených změnách na www AC Hlinsko - 26. března 2009

Ekumenické setkání dne 23.03.2009 - pondělí v Domově seniorů Drachtinka od 18.30 hodin.

Od 19.3.2009 počínaje každý čtvrtek od 18.00 hodin na Vile skupinka dole v klubovně, zatím do
prázdnin.
1) 28.02.2009 (So) - internet
Zahájení provozu oficiálních sborových stránek Apoštolské církve Hlinsko.
2) 13.3. - 15.3.2009 (Pá-Ne) - Vila
Služba pastora Grega z New Yorku.
Pá - začátek v 17.30 hodin - Téma: Zasazení od Pána
So - začátek v 16.00 hodin - Téma: První - Boží přítomnost a přebývání a druhé - Účastníci Boží
podstaty a přirozenosti
Ne - začátek v 10.00 hodin - Téma: Důvěřovat Duchu svatému
3) 18.04.2009 - Vila od 9.00 hodin
Konference ACET ČR.
4) Služba Jeffa Charlese
a) 18.04. a 19.04.2009 (So a Ne) - Služba na Vile
b) 21.04. a 23.04.2009 (Út a Čt) - Služba pro vedení sboru
c) 25.04. a 26.04.2009 (So a Ne) - Služba na Vile
5) 7.6.2009 (Ne) - Kolín
Společné shromáždění - 07.06.2009 Společné shromáždění sborů AC Východočeské oblasti
v Kolíně od 10 hodin. Drobné pohoštění bude v Kolíně zajištěno, sami bychom měli také něco
přivézt. Shromáždění v Hlinsku nebude.

6) 22.6. - 1.7.2009 - Dlouhý
Návštěva mládeže z Walesu. Mládež z Walesu přijede pod vedením Andyho Hollanda v tomto
termínu. Na Dlouhém proběhne English camp.
7) 4.7. - 6.7.2009 - (So, Ne, Po) - Praha
Křesťanská konference Praha 2009. Současně s touto konferencí proběhne Dětská koference,
na které mají hrát naši mladí.
Pokud máte nějaké zprávy a informace, napište administrátorovi. On to zde uveřejní.
Pokud máte nějaké zprávy a informace, napište administrátorovi. On to zde uveřejní.
MARANATHA!
Hlinsko dne 28.02.2009 - sobota

