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Chcete prožít odpoledne 
v dámské společnos ? 
Chcete si popovídat o té‐
matech, která zajímají nás 
ženy? Chcete se něco no‐
vého naučit? Tak přijďte v 
neděli 21.2. v 15 hodin do 
prostor modlitebny v ulici 
Kraslická 14 v Sokolově. 
Na programu bude ochut‐
návka oblíbených nápojů 
(vezměte s sebou – ovoc‐
né, zeleninové šťávy, do‐
mácí limonády apod.), 
popovídání si na téma 
role ženy v rodině – kon‐
frontace vlastních názorů 
s názory v Bibli a předání 
si cenných prak ckých 
zkušenos . Každá z nás 
umíme něco, co může 
druhé naučit. Já bych vás 
na tomto setkání ráda 
naučila něco z techniky 
macramé neboli česky 
drhání. Pokud si budete 
ch t samy vyrobit nějaký 
drhaný výrobek, napište 
mi, abych zajis la materi‐
ál. Zájemkyně, hlaste se 
na  alena.novakova23@ 
seznam.cz, případně tele‐
fonicky (728536446) či 
osobně (Těšovice 72). 

      ALENA NOVÁKOVÁ 

Do sokolovského sboru 
adven stů přijede v 
sobotu 6.2. pohovořit o 
zcela nově vznikající 
pečovatelské službě v 
ČR ředitel Domova dů‐
chodců v Ús  nad Orlicí 
Mgr. Bc. Jan Vojvodík 
(na snímku). Společně s 
ním přijede vedoucí 
sociální služby Českého 
sdružení sborů CASD  
Mgr. Daniel Hrdinka. 
 
Sokolovský sbor se 
chce k pečovatelské 
službě, kterou již nabí‐
zí například komunitní 
centrum Petrklíč v Čes‐
ké Třebové a která se 
má rozrůst i do dalších 
krajů, připojit v červnu. 
Sbor církve adven stů v 
Sokolově se začal služ‐
bou starým, nemocným 
a handicapovaným li‐
dem zabývat od března 
roku 2015, kdy po 
úspěšném podání pro‐
jektu na Českém sdru‐
žení sborů spus l soci‐
ální projekt „Tabita 
aneb Plníme přání po‐

třebným“. Projekt byl 
úspěšný i v roce 2016, 
sbor dostane na jeho 
činnost v tomto roce od 
Českého sdružení sborů 
110  síc korun a od 
města Sokolova 50  síc 
korun. 
Jedinečné představení 
pečovatelské služby 
Janem Vojvodíkem a 
sociální služby Danie‐
lem Hrdinkou se usku‐
teční v modlitebně sbo‐
ru Sokolov na Kraslické 
494/14 v sobotu 6.2. od 
13 hodin. Všichni zá‐
jemci jsou vítáni.    
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POZVÁNKA 

Setkání žen 
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Bible, Evangelium podle 
Matouše 2;1,2: „Když se 
narodil Ježíš v Judském 
Betlémě za dnů krále 
Heroda, hle, mudrci od 
východu se objevili v 
Jeruzalémě a ptali se: ,Kde 
je ten právě narozený král 
Židů? Viděli jsme na vý‐
chodě jeho hvězdu a přišli 
jsme se mu poklonit´.“    
Matouš 2;10,11: „Když 
spatřili hvězdu, zaradovali 
se velikou rados . Vešli do 
domu a uviděli dítě s Ma‐
rií, jeho matkou; padli na 
zem, klaněli se mu a obě‐
tovali mu přinesené dary – 
zlato, kadidlo a myrhu.“ 
Jedním z klíčových mo vů 
v biblické Matoušově verzi 
vyprávění je přítomnost 
hvězdy. Ta skrytě, ale pře‐
ce ukazuje na skutečnost, 
že narození Ježíše 
v Betlémě je událos  kos‐
mického významu. Nejed‐
ná se jen o okamžik, který 
byl zlomovým v životě ro‐
dičů, ale jedná se o bod 
zlomu v dějinách celého 
kosmu. 
My se zaměříme z celého 
vyprávění především na tři 
dary, kterými je Ježíš ob‐
darován. Tři dary, které 
vypovídají něco o tom, 
kdo je obdarován. Tři dary 
odkazující ke třem nejdů‐
ležitějším životním rolím 
Ježíše Krista. Tři životní 
role, které potvrdí, že na‐
rození Ježíše v Betlémě je 
událost kosmického vý‐
znamu. Zvláštní významy 
nesou i dary narozenému. 

Zlato 
Nevím, zda novorozeně 
ocení dar v podobě zlata, 
ale jsem si jist, že rodiče 
určitě. Peníze se přece 
vždy hodí. Poutníci z Vý‐  
  chodu ale nepřiná‐

šejí zlato proto, aby obo‐
ha li rozpočet Josefovy 
rodiny.  Moudrý filozof 
Seneca říká, že v Parthské 
říši nebylo možné před‐
stoupit před krále, aniž by 
člověk nepřinesl jako dar 
zlato. V Betlémě se nám 
rodí král. Ale není to král 
jako každý jiný. Král z Bet‐
léma vládne lidsky. Ná‐
strojem jeho vlády není 
moc, ale láska. Kraluje 
v lidských srdcích nikoli 
z trůnu. Nabízí přátelství, 
dokonce bratrství každé‐
mu.  

 Dříve než nám Kristus na‐
bídne přátelství, je potře‐
ba vnímat, s kým mám tu 
čest. S králem kosmu. Nej‐
mocnější bytost vesmíru 
se rodí jako malé dítě. Pa‐
radoxně právě v okamžiku 
největší bezmoci, kdy nic 
nevypovídá o jeho moci a 
slávě, mu prokazují králov‐
skou čest. Vítají jej jako 
krále – možná králové. Ti, 
kteří jej v tu chvíli mohli 
zmáčknout. Nedlužíme 
Kristu něco z královské 
úcty? 

Kadidlo 
Kadidlo se pro svou nád‐
hernou vůni používalo při 
některých obětech 
v chrámu. Dar kadidla vy‐
povídá o Kristově kněžské 
roli. Kněz byl ten, kdo 

zprostředkovával komuni‐
kaci mezi božskou a lid‐
skou sférou. Kněz, la nsky 
pon fex, což znamená 
stavitel mostů. „Já jsem ta 
cesta“; most mezi lidskou 
a božskou sférou, říká o 
sobě už dospělý Kristus. 
On umožňuje navázat re‐
álný vztah s božskou sfé‐
rou. Náš život  m dostává 
nový, ničím nenahraditel‐
ný rozměr. 

Myrha 
Myrhu bych označil za nej‐
zvláštnější dar. 
V kombinaci s vínem se 
používala jako aneste ‐
kum. V kombinaci s jinými 
látkami (např. aloe) ke 
konzervaci a balzamování 
mrtvého těla. Představte 
si, že jako rodiče dostává‐
te dar morfium a balzamo‐
vací, konzervační mast. 
Toho, kdo by přinesl po‐
dobný dar našim dětem, 
bych okamžitě hnal 
z domu. Ne tak Ježíšovi 
rodiče. Ježíšovo tělo bylo 
pomazáno po jeho smr  
právě myrhou v kombinaci 
s aloe (J 19,39). Tře  dar 
vypovídá o nejtěžší roli 
obě , která čekala na toto 
dítě. Zachránce světa před 
sebeobětováním. Král ves‐
míru nechá likvidovat sám 
sebe proto, aby zachránil 
mne před sebezničením. 
Že toho je člověk schopen 
není třeba v dnešní době 
příliš dokazovat. 
Tři dary pro dítě z Betléma 
jsou stálým znamením, že 
si jimi připomínáme udá‐
lost kosmického významu. 
Co se stalo s člověkem, že 
velké věci bere jako samo‐
zřejmé a více se těší 
z nesrovnatelně menších 
malichernos ? 
  MARTIN LINDTNER  

Tři dary 
pro dítě z 
Betléma 
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Týden manželství s modlitbami a slavností 
Letošní Národní týden 
manželství, jehož osvěto‐
vé, umělecké, společen‐
ské a duchovní akce po 
celé republice se konají 
od 8. do 14.2., má téma 
“Manželství je více než 
kus papíru”. Církev ad‐
ven stů sedmého dne se 
připojuje 
svým tradič‐
ním Modli‐
tebním týd‐
nem křes‐
ťanského 
domova od 
pondělí 8. 
do soboty 
13.2. na pří‐
hodné téma 
“Manželství 
– ráj, nebo 
peklo?” Stej‐
nojmennou 
velmi č vou 
publikaci se 
zamyšleními ke každo‐
denním sborovým či ro‐
dinným modlitebním po‐
božnostem v tomto týd‐
nu připravil vedoucí služ‐
by církve adven stů rodi‐
ně v ČR a SR Radomír 
Jonczy. V neděli 14.2. je 
valentýnský svátek zami‐
lovaných.  Městský dům 
kultury Sokolov společně 
s místními církvemi při‐
pravil k této příležitos  
opět slavnost s hudbou a 
slovem pro všechny za‐
milované i hledající od 14 
h na pěším Mostu lásky 
přes Ohři. 
Sokolovš  adven sté se 
v tomto týdnu sejdou 
čtyřikrát, 9., 11., 12. a 14. 
února. V úterý 9.2. se 
budou zájemci u rodiny 

Novákových v Těšovicích 
72 od 18.30 h zamýšlet 
nad tématem Manželství 
– ráj?, ve čtvrtek u man‐
želů Látalových v Šabině 
2 od 18 h nad tématem 
Manželství a naděje, v 
pátek 12.2. v modlitebně 
sboru na Kraslické 494 v 

Sokolově od 18:30 h nad 
vztahem Manželství a 
bohoslužby a v neděli 
14.2. od 14 h na slavnos  
města a církví na soko‐
lovském Mostu lásky. 
Vedoucí sboru Alena No‐
váková prosí účastníky 
pátečního společného 
večera ve sboru, aby  při‐
nesli kromě drobného 
(jen velmi drobného) ob‐
čerstvení (sušenky, ovo‐
ce, meltu)  také dobrou 
náladu a chuť trochu se 
otevřít a zamyslet. 
V rámci městské Valen‐
týnské slavnos  zamilo‐
vaných jsou tentokrát 
všichni milenci a manželé 
zváni k tomu, aby napsali 
své lásce milostný dopis, 

vhodili jej v obálce se 
jménem adresátky či ad‐
resáta do červené 
Schránky zamilovaných, 
která je k dispozici od 
začátku února uprostřed 
Mostu lásky, a pozvali 
svou partnerku či partne‐
ra na slavnost v neděli 

14.2. od 14 
hodin. Na 
ní bude 
schránka 
slavnostně 
otevřena a 
dopisy poš‐
tou zamilo‐
vaných do‐
ručeny pří‐
tomným.  
Vše dopro‐
vodí hud‐
bou a zpě‐
vem žáci a 
učitelé 

místní umělecké školy. 
Lidé budou moci vypus t 
do nebe svá přání na ba‐
loncích a po řece na papí‐
rových loďkách. Sokolov‐
š  duchovní zde poskyt‐
nou zamilovaným zájem‐
cům obřady zasnoubení a 
obnovení slibu manžel‐
ské věrnos .  
Od 16 hodin bude na 
sousední faře v ulici Jose‐
fa Kajetána Tyla následo‐
vat posezení se čtením 
milostných dopisů slav‐
ných osobnos  v podání 
Hany Kábrtové z našeho 
sboru a husitského faráře 
Lukáše Bujny v doprovo‐
du klasické kytary našeho 
pastora M. Lindtnera. 
              (tk) 
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AKCE V ÚNORU 

Není‐li uvedeno jinak, koná se akce v  
Modlitebně církve adven stů v So‐
kolově na Šenvertu, Kraslické ulici 14 
KAŽDÉ PONDĚLÍ A STŘEDU 16:30 
Bibl. hodina a zkouška rom. skupin  
KAŽDÝ ČTVRTEK 18:00 Nácvik zpěvu 
s Hedou Bauerovou 
KAŽDÝ PÁTEK 15:30 Příprava hudeb‐
níků a zpěváků na romskou boho‐
službu a zahájení soboty, 18:00  
Studium Bible s Kábrtovými  
STŘEDA 3.2. 17:30 Společné jednání 
výborů sborů Sokolov, K. Vary a 
Cheb s vedením ČS v Chebu  
SOBOTA 6.2. 9:30 Sobotní škola: Ví‐
tězství na pouš , 11:00 Kázání Mar‐
na Lindtnera, 13:00 Odpolední 

program: Nová pečovatelská služba 
církve v ČR, 16:00 odpolední boho‐
služba se skupinou Devleskero 
drom a T. Kábrtem  
ÚTERÝ 9.2. 18:30 Setkání křesťan. 
domova u Novákových v Těšovicích 
72 na téma „Manželství ‐ ráj?“ 
ČTVRTEK 11.2. 18:00 Setkání křesť. 
domova u Látalových v Šabině 
č.2:„Manželství a naděje“, 18:00 
Úvod do Bible s T. Kábrtem v Měst. 
knihovně Chodov: „Láska a kýč“ 
PÁTEK 12.2. 18:30 Setkání křesť. do‐
mova v modlitebně na Kraslické 14 
na téma „Manželství a bohoslužba“ 
SOBOTA 13.2. 9:30 Sobotní škola: 
Ježíšovo učení a velký spor, 11:00 
Kázání Bohuslava Zámečníka, 14:00 
Setkání vedoucích odd. evangeliza‐
ce a zdraví v K. Varech, 16:00 odpo‐
lední bohoslužba se skupinou De‐
vleskere čhave a M. Lindtnerem 

NEDĚLE 14.2. 14:00 Valentýnská 
slavnost zamilovaných na pěším 
Mostě lásky v Sokolově, 16:00 set‐
kání na katolické faře v ulici J.K.Tyla 
se čtením milostných dopisů zná‐
mých lidí H. Kábrtovou a L. Bujnou 
a klasickou hudbou M. Lindtnera  
SOBOTA 20.2. 9:30 Sobotní škola: 
Ježíšovi učedníci uprostřed velkého 
sporu, 11:00 Kázání Mar na Lind‐
tnera,     12:00 Výroční členské 
shromáždění sboru, 16:00 Odp. bo‐
hoslužba se skupinou Devleskere 
čhave a Lukášem Bujnou 
NEDĚLE 21.2. 15:00 Setkání žen Kar‐
lovarského kraje, vede A. Nováková 
ÚTERÝ 23.2. 18:00 Úvod do Bible s 
T. Kábrtem v Městské knihovně Lo‐
ket: „Nic nového… opravdu?“     
ČTVRTEK 25.2. 18:00 Jednání výboru 
sboru     
SOBOTA 27.2. 9:30 Sobotní škola: 
Velký spor a prvotní církev, 11:00 
Kázání: Fran šek Byrtus, 16:00 Od‐
polední bohoslužba se skupinou 
Devleskero drom a Bohuslavem 
Zámečníkem 
NEDĚLE 28.2. 15:00 Romská misijní 
bohoslužba v kinokavárně Alfa So‐
kolov se skupinami Devleskero 
drom, Devleskere čhave, promítá‐
ním Tomáše Kábrta a slovem bap‐
s ckého kazatele Antonína Srba  

PŘIPRAVUJEME: 
SOBOTA 5.3. 11:00 Slavnost Večeře 
Páně s kazateli Bohuslavem Zámeč‐
níkem a Mar nem Lindtnerem  

  

  Více na //sokolov.casd.cz 


