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Martin a Míša Lindtnerovi: 
Už se na vás moc těšíme! 

8/2013 

Druhé číslo nového misijní‐
ho časopisu Za obzorem, 
které právě vychází v na‐
kladatelství Advent‐Orion, 
obsahuje rozhovor s před‐
ním českým vědcem v obo‐
rech molekulární biologie 
a nanotechnologií profeso‐
rem Miroslavem Králem 
„Život je geniální projekt“, 
rady jak čelit stresu a na‐
pě  v každodenním životě, 
jak si po židovsku užít vol‐
nou sobotu, překvapivá 
zjištění o zdánlivě obyčej‐
ných vrabcích, recenzi na 
zajímavé duchovní divadlo 
v Brně a další dobré čtení. 
Objednávejte ve sboru.      

Novým pastorem sborů 
v Sokolově a Karlových 
Varech je od srpna devě‐
tadvace letý bohoslovec 
a hudebník Mar n Lind‐
tner. Přichází do západ‐
ních Čech po studiích hry 
na klasickou kytaru na 
Janáčkově akademii 
múzických umění v Brně, 
teologie na Teologickém 
semináři církve adven s‐
tů v Sázavě a nástupní 
kazatelské praxi, kterou 
vykonával ve sborech Br‐
no – Olomoucká, Vyškov 
a skupince ve Slavkově u 

Brna. Je ženatý, jeho 
manželka Michaela je 
lékařka. Spolu mají jedno‐
ročního syna Honzíka. 
Oba vyrostli ve věřící ro‐
dině. Za mco Mar n se 
těší na doprovázení lidí 
při poznávání Boha, Míša 
by ráda navzdory svému 
věku a mladistvému 
vzhledu sloužila jako 
„máma sboru“‐ být lidem 
nablízku, modlit se za je‐
jich každodenní staros  a 
zápasy a podporovat své‐
ho manžela při práci. 

(Pokračování na stránce 2)  1 

TIP NA ČTENÍ 

Za obzorem 2 



Mar n a Míša Lindtnerovi... 

2 

Mar ne, co Tě vedlo k tomu, že ses  
rozhodl stát kazatelem? 

Správně by otázka měla znít, kdo mě 
přivedl k tomu, že jsem se rozhodl stát 
kazatelem. Byl to Pán Bůh, který mě při‐
vedl na Teologický seminář na Sázavě 
přes můj tuhý odpor. Udělal to rafinova‐
ně, použil k tomu moji manželku. Já 
jsem měl k semináři silné předsudky. 
Myslel jsem si, že je to škola nevalné 
kvality, pro lidi z církve, kteří se nedosta‐
li nikam na vysokou a nevědí, co si 
s životem počít. Když jsem se seznámil 
s mou budoucí ženou, začínala zrovna 
seminář studovat. Asi po půl roce mě 
pozvala na víkendovou konzultaci. Dod‐
nes si vzpomínám, jak jsem po tomto 
víkendu odjížděl nadšený a s touhou 
studovat teologii. 

Jak jsi poznal Pána Boha? 

Svoji osobní cestu víry bych rozdělil na 
dvě období. V prvním období jsem po‐
znal Boha především jako milos vého a 
odpouštějícího. Jako Boha, který dává 
člověku v životě novou šanci. V tom dru‐
hém pak především jako Boha, který 
dává našim krátkým životním příběhům 
smysl a hodnotu. Bůh mi pomohl obje‐
vit, že mám pro co žít. Pokud bych měl 
nějak charakterizovat víru, kterou jsem 
v těchto dvou obdobích prožíval, pak 

bych víru prvního období nazval jako 
víru přijatou od otců a víru druhého ob‐
dobí jako víru osobního hledání Boha. 
Ten zlomový okamžik mezi prvním a 
druhým obdobím byly roky 2008 až 
2010, kdy můj otec zápasil s těžkou ne‐
mocí, které nakonec podlehl. Víra první‐
ho období, přejatá od kazatelů, rodičů a 
prarodičů, dostala v těchto letech po‐
vážlivé trhliny. Začalo nové hledání, za‐
čala se rodit nová víra. Víra, která nevidí 
věci tak černobíle, která má spoustu 
nezodpovězených otázek, víra, která 
není u cíle. Stojí však na pevnějším zá‐
kladu, kterým je samotný Kristus.  

Odkud     
pocházíš? 

Narodil jsem 
se roku 1984 
v Kyjově, ale 
až do svých 
12 let jsem 
žil v Bra ‐
slavě. Pochá‐
zím ze smíše‐
ného česko‐
slovenského 
manželství. 
Táta Ján byl Slovák, pocházel ze Spišské 
Nové Vsi, a máma Hana z Veselí nad 
Moravou. Rodiče se poznali v Bra ‐slavě 
při studiích na vysoké škole. Oba rodiče 
byli věřící. Táta mi v roce 2010 zemřel 
na rakovinu a máma dnes žije v Brně a 
pracuje jako vedoucí fakultní lékárny při 
Veterinárně‐farmaceu cké univerzitě. 
Narození v jihomoravském městečku 
Kyjov mi přineslo komplikace na Ukraji‐
ně. Zúčastnil jsem se tehdy kytarové 
soutěže v Kyjevě a při odletu domů při‐
šel zmíněný údaj v pase ukrajinským 
celníkům velmi podezřelý. Díky tomu 
jsem absolvoval výslech na ukrajinské 
policii.  

Máš sourozence? 

Mám o rok starší sestru Janu, která mo‐
mentálně studuje doktorát na Slovenské 
akademii věd, obor hudební věda.  

( 
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Kde jste bydleli od tvých 12 let? 

V roce 1996 jsme se z Bra slavy odstě‐
hovali do Veselí nad Moravou. A po osmi 
letech z Veselí do Brna.  

Kam jsi chodil do školy? 

V Bra slavě jsem 
navštěvoval 
Evanjelickú zá‐
kladnú školu a 
později Evanjelic‐
ké lýceum. Po 
přesunu na Mo‐
ravu jsem 
z Veselí dojížděl 
osm let na Klva‐
ňovo gymnázium 
v Kyjově. Pak ná‐
sledovala Konzer‐
vatoř v Brně a 
nakonec Janáč‐
kova akademie 
múzických umění (JAMU) rovněž v Brně, 
obor klasická kytara. 

Jaké bylo tvé  zaměstnání?  

Hudebník a učitel hudby. Se spolužáky 
kytaristy z JAMU jsme založili Brněnské 
kytarové kvarteto BRNKK a několik let 
koncertovali po České republice. 

Jaké máš koníčky? 

Rád pečuji o našeho jednoletého syna 
Honzíka. Jinak to jsou kytara, teologie, 
hory, hraju lední hokej a v létě velmi rád 
jezdím na vodu. Vzpomínám si, jak jsme 
jednou s brněnskou mládeží splouvali 
Ohři. Jedním z míst, kde jsme nocovali, 
byly tehdy i Karlovy Vary, kde nyní bude‐
me bydlet. Ráno nás přivítalo nehezkým 
pohledem na druhý břeh řeky, kde jsme 
viděli člověka oběšeného na stromě. To 
je za m asi nejsilnější zážitek z Karlových 
Varů. Věřím, že ty další budou veselejší.  

Byl jsi také někdy v Sokolově? 

Poprvé letos na jaře, když jsme se 
s rodinkou byli podívat na naše budoucí 
bydlení v Karlových Varech. Zajeli jsme 
se při té příležitos  podívat i do sokolov‐
ského sboru.  

Znáš někoho ze sborů, kde budeš       
kazatelem? 

Z obou sborů, jak karlovarského, tak so‐
kolovského, znám osobně pouze Tomáše 
Kábrta, protože jsme spolu studovali na 

semináři. O to víc 
se těším na to, až 
budu moci poznat 
nové přátele a 
spoluvěřící. 

Jaká práce   je 
v kazatelské služ‐
bě    nejbližší? 

Nejradši doprová‐
zím lidi při pozná‐
vání Boha pro‐
střednictvím stu‐
dia Bible. Učitel‐
ství vnímám jako 

svůj duchovní dar. Slyšel jsem, že 
v Sokolově je mnoho dě  a přátel, těším 
se na službu těmto lidem i všem ostat‐
ním ve sboru. 

Jaká je Tvoje nejoblíbenější kniha           
v Bibli? 

Mou nejoblíbenější knihou jsou Žalmy, 
které mi pomohly v období, o kterém 
jsem mluvil v souvislos  s poznáváním 
Pána Boha. Staly se mi průvodcem na 
cestě k nové víře v mém životě. Z knihy 
Žalmů jsem se naučil, že život s Bohem 
se dá žít pouze v naprosto čestném a 
otevřeném vztahu, kde nic nepředs rám 
a na nic si nehraju. 

Jaký je tvůj ideál církve a sboru? 

Přeji si, abychom byli otevřenou církví a 
společenstvím Ježíšových učedníků. 

Míšo, jak jste se seznámili s Mar nem? 
(Pokračování na stránce 4) 
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Seznámili jsme se díky studentské orga‐
nizaci INRI road před sedmi lety v říjnu 
2006 v Brně, kdy se zrovna rozjížděl ten‐
to projekt. Já jsem vedla jednu skupinku, 
na kterou byl Mar n pozván svou pří‐
buznou, aby se jen tak přišel podívat 
(tehdy v Brně téměř nikoho neznal, i 
když tu bydlel – s rodinou chodili do sbo‐
ru ve Veselí nad Moravou). Když mě prv‐
ně viděl na studentské bohoslužbě, tak si 
prý říkal, co je to za ško‐
lačku. Za dva týdny od 
prvního seznámení jsme 
spolu začali chodit, 18. 
října na koncertě skupiny 
Cesta mě Mar n nená‐
padně chy l za ruku a 
následujícího dne mi k 
svátku přinesl krásnou 
růži… 

Kdy jste měli svatbu? 

31. srpna roku 2008 
v Brně. 

Ty pocházíš z Brna? 

To se nedá takhle říci. Moji rodiče Anička 
a Kolja Stehlíkovi působí v kazatelské 
práci v Českém sdružení, nyní ve sborech 
Trutnov, Vrchlabí a Úpice. Pořád jsme se 
stěhovali. Prošla jsem téměř celou Čes‐
kou republikou kromě západních Čech ‐ 
narodila jsem se v Ostravě, dále jsme 
bydleli v Praze, Berouně, Luži, Liberci, 
České Třebové, Brně…Takže jsem ode‐
všad a vlastně také odnikud. Nejvíce 
k srdci mi přirostlo asi Brno, kde jsem 
vystudovala vysokou školu, seznámila se 
s budoucím manželem, porodila syna… 

Máš sourozence? 

Mám tři mladší sourozence – Janičku 
(nyní již Foglovou), Péťu a Danka. 

Jaká byla tvoje cesta k Bohu? 

Věřící jsem už od malička. Ke křtu jsem 
se rozhodla v 15 letech. Kř l mě můj 
vlastní otec v září roku 2000 v Mlýnické 
přehradě u Mníšku na Liberecku. Moje 
víra samozřejmě prochází různými pro‐
měnami a zráním, od křtu jsem prožila i 
krátké přechodné období malověrnos  a 
pochybnos . 

Co jsi studovala? 

Základku jsem vychodila v Luži, část dru‐
hého stupně v Liberci. Zde jsem absolvo‐
vala také čtyřleté gymnázium F.X. Šaldy. 
Následně jsem byla navzdory svým plá‐

nům a přáním přijata na 
Lékařskou fakultu Masa‐
rykovy univerzity v Brně, 
kde jsem vystudovala 
šes letý obor Všeobec‐
ného lékařství. Původně 
jsem chtěla studovat prá‐
va J. Paralelně 
s medicínou jsem dělala 
také dálkově Teologický 
seminář na Sázavě, který 
jsem z rodinných a osob‐
ních důvodů po třeťáku 
přerušila. Nebo ukončila, 
to se ještě uvidí. Plánova‐
la jsem ho dokončit bě‐
hem mateřské, ale za m 
jsem se neodhodlala. 

To ses vdávala již za studií? 

Ano, po čtvrťáku na výšce jsem se vdáva‐
la. Oba s Mar nem jsme žili v Brně, tak‐
že jsme se od našeho seznámení mohli 
vídat téměř každý den. Já jsem ten rok 
bydlela se sestrou na Střední ulici a Mať‐
ko měl kousek odtud za parkem Lužánky 
konzervatoř, tak za mnou pravidelně 
časně ráno, třeba ještě před sedmou, 
chodil. Spolu jsme si udělali pobožnost, 
pak mě byl vyprovodit do nemocnice 
nebo na přednášku na fakultu a pak šel 
cvičit na kytaru. Po pár měsících inten‐
zivního chození nám bylo jasné, že nás 
dal dohromady Pán Bůh. Téměř ve všem 
jsme si rozuměli, měli jsme podobné 
cíle, záliby, věděli jsme, že patříme 
k sobě, a tak jsme začali plánovat společ‐
nou budoucnost. Mar n už tou dobou 

(Pokračování ze stránky 3) 
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učil v ZUŠce a měl stálý příjem, tak jsme 
se vzali. Brzy se ukázalo, jak to bylo ve‐
dené shůry. Již čtyři měsíce po svatbě 
mému tchánovi diagnos kovali zhoubný 
nádor mozku. Díky tomu, že jsme byli 
manželé, jsme mohli být rodičům více 
nablízku a později, když taťka doma umí‐
ral jsme se mohli o něho s mamkou a 
sestrou postarat.  

Máš už praxi lékařky? 

Pracovala jsem za m jen 
rok a půl ve Fakultní ne‐
mocnici v Brně na hema‐
toonkologii. Pak se nám 
narodil Honzík.  

Jaké máš koníčky? 

Hudbu, výtvarné umění, 
sport, zejména turis ku, 
četbu. 

Byla jsi v Sokolově víc‐
krát než jednou? 

Matně si vzpomínám, že jsem se kdysi 
zúčastnila sokolovského pingpongového 
turnaje a získala tře  místo v ženské ka‐
tegorii J. V Karlových Varech jsem také 
byla. Dvakrát. Poprvé v roce 1994, když 
byl taťka v lázních, a podruhé před pě  
lety, když jsem tudy projížděla po cestě 
do Erlabrunnu, kde jsem byla 
v nemocnici na stáži. Byl zrovna filmový 
fes val – všude bylo plno lidí, natažený 
červený koberec, s kolegy jsme se byli 
projít podél Ohře, po kolonádě, také na 
vyhlídce u kamzíka. Letos v březnu jsme 
si přijeli prohlédnout bydlení a setkali 
jsme se s bratrem Zámečníkem a několi‐
ka dalšími lidmi z Karlových Varů.  

Znáš někoho ze sokolovského sboru? 

Ze Sokolova znám Chajdu, Pitoše, dále 
Zámečníkovy, Bohouš je kamarád mého 
taťky, Bauerovy, Jirka nás učil na semi‐
náři, Hološovy, znám je od vidění 
z České Lípy a severních Čech, Kábrtovy, 

Tomáš je spolužák ze semináře a Hanku 
jsem měla čest poznat na setkání kaza‐
telů s manželkami. Možná znám ještě 
někoho od vidění. 

Na jakou práci se nejvíc těšíš? 

Chtěla bych být taková „máma sboru“ – 
být lidem nablízku, modlit se za ně, za 
každodenní staros  a zápasy. Mít ote‐
vřenou náruč pro každého. Chci podpo‐
rovat v práci Mar na, být mu oporou a 

věnovat se zejména pas‐
torační práci. Možná 
bych se ráda zapojila do 
společenství  maminek, 
do sborového zpěvu. 
Uvidíme, jaké budou 
možnos  a potřeby. 

Jaká jsou tvá přání do 
nové služby?  

Přála bych si, abychom 
byli pro Karlovy Vary a 
Sokolov požehnáním, ne 
zlořečením. Aby hlavní 
náplní naší práce bylo 
především přivádění lidí 

k Pánu Ježíši, ne pouze řešení vztaho‐
vých problémů a tzv. údržbářská práce. 
Těším se na vzájemnou spolupráci, po‐
znávání, otevřenost jeden k druhému. 
Budu vděčná za modlitby za naši rodinu. 

Chceš něco říct na závěr? 

V životě mě oslovilo několik myšlenek, 
kterými se snažím řídit: Mít rád druhé 
lidi je jediný recept na štěs . Milovat 
znamená stále odpouštět. Nikdy se ne‐
vzdávej. Netrap se  m, co nemůžeš změ‐
nit, ale usiluj napravit to, co je v tvých 
silách a možnostech změnit. „Pouštěj 
svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se 
s ním shledáš“ (Kaz. 11,1). „Závěr všeho, 
co jsi slyšel: Boha se boj a jeho přikázání 
zachovávej; na tom u člověka všechno 
závisí“ (Kaz. 12,13).Mým oblíbeným tex‐
tem v Bibli je Janovo evangelium, zejmé‐
na kapitoly 14 až 17. 
 
Díky za ochotné odpovídání. 

Hana Kábrtová 

Mar n a Míša Lindtnerovi... 
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Zlatý prvosjezd Sázavy a Po stopách kapitána Cooka 

V neděli 7. července začal 
náš dese denní zážitek na 
vodě. S mojí nejlepší ka‐
marádkou z Ci c Verčou 
Třískovou a dalšími  kama‐
rády ze sokolovského sbo‐
ru Ondrou Novákem, 
Agátkou Dugovou, Mar‐
kétkou Procházkovou a 
jejím taťkou Chajdou jsme 
se vypravili na putovní 
tábor po řece Sázavě, kte‐
rý pro téměř 30 starších 
dě  Plzeňského a Karlo‐
varského kraje připravil 
kazatel Ivan Michalec z 
Klatov. První dny byly dost 
náročné, například různé 
délky úseků jsme střídavě 
sjížděli na ra ech a na ká‐
noích. Cestu na vodě jsme 
si  za zpěvu vodáckých 
písniček pořádně užívali. 
Vymýšleli jsme si různé 
hry, pozorovali přírodu 
kolem řeky a dokonce 
jsme i hodno li kempy, 
které jsme cestou navš vi‐
li. Víkend jsme strávili v 
pohodlí na souši, na teolo‐
gickém semináři v Sázavě, 
kde mohly dívky spát na 
postelích a kluci na matra‐
cích přímo v budově školy. 
Chodili jsme na procházky, 
hráli hry, sledovali film 

„Mezi řádky“ a také jsme 
půl dne strávili blbnu m 
na speciálni trampolíně. K 
večeři pro nás místní re‐
staurace připravila výbor‐
né pizzy. Po víkendu nás 
opět čekaly plavidla a vo‐
da, ale už jen na dva dny. 
Za celý náš prvosjezd bylo 
zpočátku jen málo smola‐
řů, kteří se ve studené 
Sázavě „cvakli“, ale po‐
slední den sjezdu bylo na 
vodě tolik splavů a jezů, že 
jen málokterá posádka 
zůstala suchá. Na konci se 
už sice všichni těšili domů, 
ale nikdo nemohl říct, ze si 
to neužil.      Zuzka Chalupová 

Stopy kapitána Cooka 
mohla objevovat skupinka 
mladších námořníků ze 
sokolovského sboru ad‐
ventistů: tři již ostřílení 
táborníci Valča Kováčová, 
Maruška Bílá a Dominik 
Strnad, nově ale také Ja‐
nička Golkovská, Lenička 
Ročkárová, Míša Vilímková 
a její mladší bratr Martí‐
nek.  V tábořišti ve Vim‐
perku, obklope‐
ném nádherný‐
mi lesy, tak 
mohla spolu s 
dalšími dětmi z 
Plzně a Karlo‐
vých Varů ve 
skupinkách řešit 
rozmanité úkoly, 
tvořit vlastní 
lodě, plnit nároč‐
né i jednodušší 
bobříky a spous‐
tu dalších aktivit. 
Například bobří‐
ka mlčení doká‐
zal splnit jediný 
námořník, a to 
náš Dominik Str‐

nad, který odolal všem 
pokušením promluvit. Ne 
právě jednoduché bylo 
také zvládnout jednoden‐
ního bobříka hladu, který 
byl sice mírněn krajíčky 
suchého chleba k snídani, 
obědu a večeři, ale vzhle‐
dem k dobrotám, které 
dětem první týden tábora 
připravovali učitelka so‐
botní školky Ivana Chalu‐
pová se synem Lukášem, 
vyžadovalo splnění oprav‐
du pevnou vůli a odhodlá‐
ní. Tábor připravil Klub 
Pathfinder v čele s kazate‐
lem plzeňského sboru ad‐
ventistů Václavem Von‐
dráškem. Počasí dětem 
přálo, po celou dobu svíti‐
lo sluníčko, hry tak mohly 
nerušeně probíhat 
v přírodě. Sokolovským 
dětem finančně přispělo 
na tábor občanské sdruže‐
ní Pohlazení,  s odvozem 
dětí na tábor a zpět po‐
mohla stejně jako loni 
obecně prospěšná společ‐
nost v Sokolově Pomoc 
v nouzi.             ICH 
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Jedenác letý Míša Tůma 
přichází čas od času do 
sokolovského sboru se 
svojí maminkou Julií. Na‐
rodil se v roce 2002 
v chebské porodnici a prv‐
ní týdny života prožil i 
s maminkou v kojeneckém 
ústavu v Aši. Svého 
otce nezná.  Po vystří‐
dání několika sociál‐
ních zařízení bydleli u 
strýce Julie ve Svata‐
vě. Společné souži  se 
strýcem a jeho velkou 
rodinou a časté střídá‐
ní jejich bydliště nedě‐
lalo dobrotu, a tak se 
Julie v roce 2006 roz‐
hodla situaci řešit ra‐
dikálně, i když 
s těžkým srdcem.  

Svěřila Michálka dět‐
skému domovu 
v Horním Slavkově a 
sama šla na nějaký čas 
bydlet do Domu na 
půli cesty v Kynšperku 
nad Ohří. Míša nyní 
žije v dětském domo‐
vě v Ostrově nad Ohří, 
kam ho teprve nedáv‐
no přestěhovali ze 
Slavkova. Chodí do 
druhé třídy na Základní 
školu v Jáchymově. Přes‐
toupil sem z ostrovské 
základní školy. Důvodem 
byla podle Míši velmi zlá 
paní asistentka. „Paní asis‐
tentka v Ostrově dělala 
před druhými ze sebe 
hodnou, ale doopravdy 
byla jiná, hrozně zlá. Bila 
mě,“ vzpomíná Míša. 
„Modlil jsem se a prosil 
Pána Boha, aby mi po‐
mohl. Paní asistentka byla 
pořád zlá, ale změnil jsem 

školu. Myslím, že mi po‐
mohl Pán Bůh. Jsem rád. 
Nyní mám úplně luxusní 
asistentku, je moc hodná,“ 
vypráví svoji zkušenost 
malý Míša, který Pánu Bo‐
hu často předkládá své 
prosby. V dětském domo‐

vě se podle jeho slov mod‐
lit nesmí, vychovatelky mu 
to zakazují, ale Míša hledá 
místečka, kde ho nikdo 
nevidí. „Nejčastěji chodím 
do parku, kde je taková 
památka, a tam se mod‐
lím,“ prozrazuje. Pána Bo‐
ha má to ž rád a vzít si ho 
nenechá.  

Na vysvědčení měl samé 
jedničky a jen jednu dvoj‐
ku z prvouky. Míša je sice 
pomalejší a potřebuje ve 

škole asistentku, ale má‐li 
klid k práci, je bystrý a ši‐
kovný. Ve škole má nej‐
radši přestávky. Rád si to‐
ž hraje, vždycky si s se‐

bou v tašce nese nějakou 
hračku. Také rád čte, nej‐
víc ho baví Robin Hood. 

Nejšťastnější ale je, 
když může být 
s maminkou doma 
v Bukovanech. Má 
dokonce svůj vlastní 
pokoj. „Když jsem 
několik dní doma a 
pak přijedu do děcá‐
ku, tak večer brečím. 
Jsem už na maminku 
zvyklý, a tak mi chybí 
a já najednou začnu 
brečet,“ říká smutně 
Míša. „Nejvíc na svě‐
tě mám rád mamin‐
ku,“ svěřuje se. 
„V děcáku mám rád 
tetu Míšu, ale tolik 
jako maminku ne,“ 
dodává. 

 Míša má velkou fan‐
tazii a v noci se mu 
zdají pořád nějaké 
sny. Často jsou klid‐
né a hezké, ale ně‐
kdy děsivé. Nedávno 

se mu zdálo, že mu jeho 
kamarád Jirka zabil nejdřív 
maminku a pak jeho. Pro‐
budil se a radoval, že to 
byl jen sen. „Pořád jsem 
se prohmatával, jestli ži‐
ju,“ říká s úsměvem Míša. 
Z jídel má nejradši čínskou 
polévku a špagety. Míša se 
těší na prázdniny, protože 
je z větší čás  prožije do‐
ma. Jeden týden v červen‐
ci byl s maminkou na do‐
volené v Oparně na letní 
biblické škole.       (hk) 

Představujeme Míšu Tůmu 
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Letní biblická škola 
u Opárna se povedla 

      
    AKCE V SRPNU    
 
 
PÁTEK 2.8. v 19:00 hodin Velký příběh Bible 

   s Kábrtovými: Znovuzrození, modlitebna Kraslická 14 
SOBOTA 3.8. Společná bohoslužba v K.  Varech s přivítáním 
nového kazatele Mar na Lindtnera s rodinou, 9:30 Sobot‐
ní biblická škola: Poslušnost ‐ ovoce oživení 11:00 kázání: 
P. Zvolánek, modlitebna Plzeňská 49 

PÁTEK 9.8. 11:00 Svatební obřad Mirky Novákové a Petra 
  Schovánka, statek Bernard, Královské Poříčí, 19:00 Velký 
  příběh Bible s Kábrtovými: Smíření, modlitebna Kraslická 
SOBOTA 10.8. 9:30 Sobotní biblická škola: Pokání ‐ pod‐ 
  mínka oživení, 11 h kázání: Petr Staš, 13 h Svatební hos ‐ 
  na novomanželů Schovánkových, modlitebna Kraslická 14 
PÁTEK 16.8. 19:00 Velký příběh Bible s Kábrtovými: Křest,  
  modlitebna Kraslická 14/494 
SOBOTA 17.8. 9:30 Sobotní biblická škola: Jednota ‐ svazek 
oživení, 11 h kázání: M. Lindtner, modlitebna Kraslická 14 

PÁTEK 23.8. 19:00 Velký příběh Bible s Kábrtovými: Bůh 
vládne ‐ Daniel 2. kapitola, modlitebna Kraslická 14/494 

SOBOTA 24.8. 9:30 Sobotní škola: Rozpoznávání ‐ ochrana 
oživení, 11 h kázání: Jiří Bauer st., modlitebna Kraslická 14 

NEDĚLE 25.8. ‐ NEDĚLE 1.9. Gospel Camp, Hotel Horník, 
Fryšava pod Žákovou horou, závěr: 1.9. od 19 hodin: kon‐
cert Maranatha Gospel Choir v Praze, Londýnská 30  

PÁTEK 30.8. 19:00 Velký příběh Bible s Kábrtovými: Druhý 
příchod Krista, modlitebna Kraslická 14/494  

SOBOTA 31.8. 9:30 Sobotní škola: Reformace—výsledek 
oživení, 11:00 kázání: P. Hološ, modlitebna Kraslická 494 

 

Více informací naleznete na webových  
stránkách //sokolov.casd.cz 

Snoubenci Petr Schovánek a Mirka Nováková 

Letní bib‐
lická škola 
v kempu 
Jordán u 
Opárna v 
Českém 
Středoho‐
ří se letos 
konala ve 
tře m 
červenco‐

vém týdnu. Asi 150 křes‐
ťanů se sjelo ze všech 
koutů republiky, abychom 
společně studovali Bibli, 
poslouchali tema cké 
přednášky, sledovali fil‐
my, ale také se seznámili 
a skamarádili. Mně osob‐
ně se moc líbilo studium 
Bible s docentem Jiřím 
Benešem, vedoucím ka‐
tedry biblis ky na Husit‐
ské teologické fakultě 
Univerzity Karlovy a ad‐
ven stou. Každé dopoled‐
ne s námi rozebíral biblic‐
kou knihu Přísloví. Odpo‐
ledne jsme se věnovali 
dětem, sportu, přemýšle‐
ní a odpočinku. Ze soko‐
lovského sboru adven s‐
tů nás v Opárně bylo cel‐
kem osm. Kromě mé rodi‐
ny ještě manželé Nováko‐
vi a Julka Tůmová se sy‐
nem Míšou. S Alenou No‐
vákovou jsme měli čas se 
mnohem více poznat a já 
mám radost, že jsem v ní 
získala novou kamarádku, 
a to nejen na soboty :‐)  
Míša se projevil jako skry‐
tý talent na hraní so ‐
ballu. Seznámila jsem se 
ale i s novými lidmi a na‐
šla také nová přátelství. 
Děkuji občanskému sdru‐
žení Pohlazení za finanční 
příspěvek na tento krásný 
pobyt mně i dcerám.  Už 
teď se moc těším na příš  
ročník.                                     
  Michaela Kroková 


