
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 
Biblická hodina a zkouška romských 
skupin  
KAŽDÝ ČTVRTEK 18:00 Nácvik zpěvu 
s   Hedou Bauerovou 
KAŽDÝ PÁTEK 15:30 Příprava hudeb‐
níků, zpěváků a účinkujících na 
romskou bohoslužbu a zahájení 
soboty, 18:30  Studium Bible s Ká‐
brtovými  
PÁTEK 1.4. 18:00 Promítání filmu 
Evangelium podle Matouše  
SOBOTA 2.4. 9:30 Sobotní škola: Syn 
Davidův, 11:00 Kázání Bohuslava 
Zámečníka, 13:00 Odpolední pro‐
gram, 16:00 Bohoslužba s rom. sku‐
pinou Boží cesta a Jiřím Bauerem 
ÚTERÝ 5.4. 18:00 Přednáška s bese‐
dou Mar na Lindtnera „Marnost na 
druhou“ v Měst. knihovně Sokolov 
PÁTEK 8.‐NEDĚLE 10.4. Výprava dě  
na akci Klubu Pathfinder Klatovská 
pečeť 
SOBOTA 9.4. 9:30 Sobotní škola: Za‐
čátek Ježíšovy služby, 11:00 Kázání 
Hany Kábrtové, 13:00 Odpolední 
program, 16:00 Bohoslužba s rom. 
skupinou Boží cesta a Bohuslavem 
Zámečníkem 
ÚTERÝ 12.4. 18:00 Přednáška s be‐
sedou Mar na Lindtnera „Problém 
boles “ v Městské knihovně Soko‐
lov 
ČTVRTEK 14.4. 18:00 „Roztržené ša‐
ty a srdce“ ‐ úvod do Bible s T. Ká‐
brtem v Městské knihovně Chodov 

SOBOTA 16.4. 9:30 Sobotní škola: 
Kázání na hoře, 11:00 Kázání Mar ‐
na Lindtnera, 13:00 Odpolední pro‐
gram 16:00 Rom. bohoslužba se 
skupinou Devleskere čhave a M. 
Lindtnerem  
NEDĚLE 17.4. 10:00 Výlet k prameni 
Ohře u Weissenstadtu, sraz zájem‐
ců a aut u modlitebny 
ÚTERÝ 19.4. 18:00 Přednáška s be‐
sedou Mar na Lindtnera „Jít Bohu 
po krku“ v Městské knihovně Soko‐
lov 
STŘEDA 20.4. 14:00 Koncert du‐
chovních písní rom. Skupiny Boží 
cesta ve věznici Kolová se slovem 
vězeňského kaplana Bohuslava Zá‐
mečníka 
SOBOTA 23.4. 9:30 Sobotní škola: 
Vstaň a choď, 11:00 Kázání: L. Du‐
rák, 16:00 Rom. bohoslužba se sku‐
pinou Devleskero drom a T. Kábr‐
tem  
PONDĚLÍ 25.4. 17:30 „Chvála  cha“ 
‐ úvod do Bible s T. Kábrtem v Klu‐
bu Šnek v bývalém kině v Kraslicích 
ÚTERÝ 26.4. 18:00 Přednáška s be‐
sedou Mar na Lindtnera v modli‐
tebně 
ČTVRTEK 28.4. 18:00 „Ztracenci“ ‐ 
úvod do Bible s T. Kábrtem v Měst‐
ské knihovně Loket 
SOBOTA 30.4. 9:30 Sobotní škola: 
Viditelný a neviditelný boj, 11:00 
Kázání: A. Nováková, 13:00 Odpo‐
lední program, 16:00 Rom. boho‐
služba se skupinou Devleskero 
drom a Bohuslavem Zámečníkem  
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Hana Kábrtová: 
Raduji se z Boha  

 4/2016 

 (Pokračování na další straně) 

K veřejným besedám na  
duchovní témata zvou pas‐
tor sokolovského sboru 
adven stů Mar n Lindtner 
a biblický pracovník Tomáš 
Kábrt. Mar n Lindtner pro‐
mluví v čítárně Městské 
knihovny Sokolov na zám‐
ku vždy v úterý od 18 h 
5.4. na téma Marnost na 
druhou ‐ O hledání smyslu 
pro hledající, 12.4. na té‐
ma Problém boles  ‐ O 
původu zla a 19.4. na téma 
Jít Bohu po krku ‐ O Bohu 
na lavici obžalovaných.  
Tomáš Kábrt uvede  ve 
čtvrtek 14.4. v Městské 
knihovně Chodov od 18 h 
téma Roztržené šaty a srd‐
ce ‐ Pokání a obrácení 
vnější a vnitřní,  v pondělí 
25.4. v klubu Šnek v býva‐
lém kině v Kraslicích od 
17:30 h téma Chvála  cha ‐  
soustředění podle Bible a 
ve čtvrtek 28.4. v Městské 
knihovně Loket od 18 h  
téma Ztracenci. Každý pá‐
tek od 18:30 h se na du‐
chovní témata beseduje i v 
Sokolově v modlitebně.   

Učitelka a sociální ak ‐
vistka Hana Kábrtová z 
Libavského Údolí zaklá‐
dá v těchto dnech při 
místním sboru církve 
adven stů v Sokolově  
regionální pobočku nové 
republikové Pečovatel‐
ské služby Petrklíč. Po‐
sláním této organizace 
je pomáhat terénním 
způsobem potřebným 
seniorům v jejich do‐
mácnostech a rodinách 
efek vnějším, ekono‐
micky dostupnějším a 
dlouhodobě udržitelným 
způsobem v co nejvyšší 
kvalitě. Projekt založený 
ředitelem Domova dů‐
chodců v Ús  nad Orlicí 
Janem Vojvodíkem pod‐
poruje jako celostátní 
projekt Ministerstvo 
práce a sociálních věcí 
ČR. 
Jaký je tvůj vztah k to‐
muto regionu? 
V Sokolově jsem se 
předposlední den v roce 
1969 narodila a celý ži‐

vot na Sokolovsku žiji. 
Nyní učím na Integrova‐
né střední škole technic‐
ké a ekonomické v Soko‐
lově český jazyk, litera‐
turu a občanskou nauku. 
Bydleli jsme původně s 
rodiči Janou a Ivanem a 
mými dvěma sestrami ‐ 
starší Janou a mladší 
Ivanou na Březové, tam 
jsme i všechny tři chodi‐
ly na základní školu.  
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POZVÁNKY 

O marnosti 
i tichu 



             

V mých 18 letech, když 
jsem odmaturovala na 
sokolovském gymnáziu, 
jsme se přestěhovali z 
Březové do Šabiny a v 
současné době žiji s 
vlastní rodinou, manže‐
lem a dvěma syny, už 25 
let v Libavském Údolí.  
Pocházíš z věřící rodiny? 
Doma jsme o Bohu ne‐
mluvili a ve škole nám 
říkali, že Bůh je výmysl 
ustrašených lidí, kteří si 
nedovedli vysvětlit různé 
přírodní úkazy. Byla jsem 
pilná školačka a vše, co 
nám říkali, jsem brala 

vážně. Jako dě  jsme si z 
představy Boha spíše dě‐
lali legraci.  
Znala jsi někoho           
věřícího? 
První věřící člověk, které‐
ho jsem v životě potkala 
a netajil se  m, byl můj 
táta, když v mých patnác‐

 letech uvěřil v Boha, 

obrá l se ke Kristu 
a změnil svůj život. 
Myslela jsem si, že 
se zbláznil. Brala 
jsem dokonce jako 
křivdu, že změnil 
svůj život kvůli ně‐
komu, kdo 
"neexistuje" a ne 
kvůli nám doma, 
kteří jsme ho měli 
rádi. Musela jsem 
ale pořád přemýš‐
let o tom, jak hod‐
ně a trvale se změ‐
nil k lepšímu. 
Přestal se opíjet a 
způsobovat nám 
trápení a naopak 
se začal více starat 
o rodinu a žít čest‐
ně. Řekla jsem si, že 
dokážu taky žít správným 
životem, ale bez Boha. I 

když jsem se hodně 
snažila, vůbec se mi 
to nedařilo, pořád 
jsem selhávala. 
Co tvůj postoj     
změnilo? 
Dostala jsem od 
táty Bibli a začala 
jsem ji číst. Každý 
den jsem o Bohu 
přemýšlela, o čis‐
tém a opravdovém 
životě. Odmalička 
mě pronásledoval 
pocit viny, vnitřně 
jsem toužila po od‐

puštění a nalezení smyslu 
života. Tolik jsem potře‐
bovala vědět, pro co 
mám žít, a tady se nabí‐
zelo něco, co mi pronika‐
lo až do morku kos . Ne‐
bylo dne, abych o Bohu 
nepřemítala. Tolik jsem si 
přála, aby byl! Na Peda‐
gogické fakultě v Plzni 
byla tehdy  nejobávanější 

zkouška z "dějin meziná‐
rodního dělnického hnu  
a Komunis cké strany 
Československa". Mnoho 
spolužáků touto zkouš‐
kou neprošlo a já z ní mě‐
la strach. Přestože jsem 
byla apoli cká, komunis‐
mus mi byl odporný a 
nechtěla jsem se jím za‐
bývat. Řekla jsem proto v 
duchu Bohu, že jestli 
existuje, tak ať mi to uká‐
že na této zkoušce. Když 
přišel její termín, bylo to 
v červnu 1989, šla jsem 
na ni zcela nepřipravená 
a na otázky jsem tam ne‐
odpovídala. Zkoušející mi 
přesto do indexu zapsal 
zkoušku jako splněnou. 
Vyšla jsem ven a zažila do 
té doby nepoznaný pocit 
štěs . Ne z té zkoušky, ta 
mi byla celkem lhostejná, 
ale z Boha, z jeho mocné 
přítomnos  v mém živo‐
tě. Našla jsem smysl živo‐
ta, byl jím Bůh. Celou 
cestu na kolej jsem po‐
skakovala rados .  
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nesmrtelné tělo ‐ a na 
tom těle má ponechány 
nezhojené, otevřené rá‐
ny v rukou a v boku. Tak, 
že jde do těchto ran vlo‐
žit prst a ruku. Ježíšovi se 
ty rány nezhojily a nikdy 
se mu nezhojí. Má je na‐
vždy otevřené. Pro tebe, 
pro všechny, kteří pochy‐
bují, jsou malomyslní a v 
depresi. Aby nepochybo‐
vali a věřili. 
Ale proč? Co to zname‐
ná? Jak se projevuje rá‐
na, která je otevřená? 
Projevuje se boles . O‐
tevřená rána je velmi 
citlivá, často velmi boles‐
vě. Věčně otevřené rá‐

ny na Ježíšově vzkříše‐
ném těle jsou navždy 
znameními jeho lásky k 
nám, jeho obě  za nás. 
Protože pravá láska je 
vždy otevřená pro druhé. 
Jako stále otevřená rána. 
Pravá láska je velmi citli‐
vá, často velmi boles vě.  
Německý roman cký 
básník a spisovatel Georg 
Friedrich Philipp  von 
Hardenberg (Novalis) 
napsal:  
"Ten, kdo prchá před    
           boles ,                                
nebude nikdy milovat. 
Milovat znamená         
být vždy otevřený,       
nechat ránu navždy      
       otevřenou" 
Pravá láska, kterou nám 
Bůh zjevil ve svém Synu, 
není aser vní, pragma c‐
ká, neosobní... Když ne‐
bereme druhé osobně, 
když si říkáme, jejich pro‐
blémy a staros  se nás 
netýkají, jak se projevují 
a jak se k nám chovají, to 

je jejich věc, tak se jistě 
vyhneme neshodám i 
jakémukoli trápení s ni‐
mi, ale nikdy nepoznáme 
ani lásku.  
Pravá láska zjevená nám 
v Kristových ranách je 
zranitelná a uvědomuje 
si i zranitelnost druhého, 
kterého miluje. Pravá 
láska zjevená nám v Kris‐
tových ranách je citlivá, 
boles vá a vnímá citli‐
vost a bolest druhého. 
Jen taková láska si získá 
pochybující a malomysl‐
né srdce, jen taková lás‐
ka vzbuzuje důvěru, víru. 
Protože sama důvěřuje, 
věří. Lásku nelze reduko‐
vat na příkazy a zákazy…          
Tomáše tato velikonoční 
zkušenost navždy promě‐
nila. Ježíš zlomil a promě‐
nil jeho srdce. Ne  m, že 
se mu ukázal vzkříšený. 
Vždyť mu sám řekl: 
"Blahoslavení, kteří nevi‐
děli, a uvěřili.“ Víra po‐
stavená na viditelných 
okolnostech, na zázra‐
cích, na pocitech, není 
blahoslavená, je nešťast‐
ná, nenaplněná. Myslet 
si, že pravou víru a lásku 
poznám, až uvidím kolem 
sebe tu správnou církev 
podle mých představ, až 
mi Bůh splní to či ono, až 
se tu budu cí t, jak oče‐
kávám, až budou splněny 
mé nároky, jako na zájez‐
du k moři, až mě tu ne‐
bude nic zraňovat a bo‐
let... to podle Ježíše není 
blahoslavené, naopak je 
to neštěs , odsouzení k 
věčné nenaplněnos  a 
nespokojenos   
 Ježíš zlomil a proměnil 

Tomášovo srdce ne  m, 
že se mu ukázal vzkříše‐
ný. Tomáše, stejně jako 
miliony dalších malomy‐
slných lidí, změnila Boží 
otevřená, soucitná láska. 
Láska, která i v boles  
věří, zcela spoléhá na to, 
co kolem sebe nikde ne‐
vidí. Láska nezávislá na 
okolnostech, ale zcela 
závislá  vírou na Bohu. 
Kdo takhle důvěřuje, je 
podle Ježíše blahoslave‐
ný, šťastný. 
Jen z otevřené, boles vě 
citlivé lásky roste skuteč‐
ná víra, důvěra Bohu, 
která přemáhá svět. V 
životě nega vního, po‐
chybujícího a malomysl‐
ného Tomáše se jejím 
vlivem začaly dít každo‐
denní zázraky. Rozšířil 
křesťanství do Sýrie, 
Persie, Indie, Číny. Kázal 
o Boží lásce ke každému 
člověku, zakládal sbory, 
dělil se o svou neochvěj‐
nou víru. Když Portugalci 
připluli v 15. stole  do 
Indie, nalezli tam i křes‐
ťany, kteří odvozovali 
původ své víry od života 
svatého Tomáše. Očeká‐
vali druhý příchod Ježíše 
a jako on zachovávali  
svatou sobotu.  
Snad i ty zápasíš s po‐
chybnostmi, malomysl‐
nos  a depresemi jako 
kdysi Tomáš. Ale Bůh 
může proměnit tvůj ži‐
vot, stejně jako to učinil s 
Tomášem. Nech se jím i 
ty přesvědčit o jeho lásce 
k tobě jeho otevřenými 
ranami z kříže. Nepochy‐
buj a věř. Amen. 

T. KÁBRT 



Tomáš, jinak Didymos, 
jeden z dvanác  učední‐
ků, nebyl s nimi, když 
Ježíš přišel. Ostatní učed‐
níci mu řekli: „Viděli jsme 
Pána.“ Odpověděl jim: 
„Dokud neuvidím na jeho 
rukou stopy po hřebech 
a dokud nevložím do nich 
svůj prst a svou ruku do 
rány v jeho boku, neuvě‐
řím.“ Osmého dne po‐
tom byli učedníci opět 
uvnitř a Tomáš s nimi. Ač 
byly dveře zavřeny, Ježíš 
přišel, postavil se dopro‐
střed a řekl: „Pokoj 
vám.“ Potom řekl To‐
mášovi: „Polož svůj prst 
sem, pohleď na mé ruce 
a vlož svou ruku do rány 
v mém boku. Nepochy‐
buj a věř!“ Tomáš mu 
odpověděl: „Můj Pán a 
můj Bůh.“ Ježíš mu řekl: 
„Že jsi mě viděl, věříš. 
Blahoslavení, kteří nevi‐
děli, a uvěřili.“ 

(Bible, Jan 20:24 ‐29) 
Bůh má zvláštní místo ve 
svém srdci pro ty, kteří 
pochybují, jsou malomy‐
slní a v depresi. Když ne‐
věřící Tomáš přichází k 
Ježíšovi vzkříšenému z 
mrtvých, není mu prostě 
řečeno: vidíš, já jsem   to 
říkal. Ježíš Tomáše sám 
vyzývá, aby vložil  svůj 
prst a ruku do ran v  jeho 
dlaních a boku. Kolik mi‐
lujícího pochopení je v 
tom gestu. Tomáš nechá‐
vá Ježíše, aby jej sám 
ujis l. Tomáš nebyl zlý 
člověk. Miloval Ježíše. 
Nebyl prohnaný jako tře‐
ba Jidáš, byl čestný a 
zbožný a věnoval celý 
svůj život Ježíšovi a služ‐
bě pro něho. Jenže To‐

máš snadno podléhal 
obavám. Byl jedním z 
těch, kteří nevidí sklenici 
zpola zaplněnou, ale po‐
loprázdnou. Přemýšlel 
nega vně... Tomáš viděl 
více problémy, než mož‐
nos . Upadal velmi snad‐
no do depresí.  

Jednou Ježíš řekl svým 
učedníkům: „Lazar 
umřel. A jsem rád, že 
jsem tam nebyl, kvůli 
vám, abyste uvěřili. Pojď‐
me k němu!“ Tomáš, ji‐
nak Didymos, řekl ostat‐
ním učedníkům: „Pojďme 
i my, ať zemřeme spolu s 
ním!“ (Jan 11:14 ‐16)   
Jindy Ježíš řekl svým 
učedníkům: „Vaše srdce 
ať se nechvěje úzkos ! 
Věříte v Boha, věřte i ve 
mne. V domě mého Otce 
je mnoho příbytků; kdy‐
by tomu tak nebylo, řekl 
bych vám to. Jdu, abych 
vám připravil místo. A 
odejdu‐li, abych vám při‐
pravil místo, opět přijdu 
a vezmu vás k sobě, 
abyste i vy byli, kde jsem 
já. A cestu, kam jdu, zná‐
te.“ A Tomáš na to rea‐
goval: "Pane, nevíme, 
kam jdeš, jak bychom 
mohli znát cestu?" Vždy 
věci viděl jako neřešitel‐
né, vždy přesně věděl, 
proč to nepůjde. A Ježíš 
mu odpověděl: "Já jsem 
ta cesta, pravda i ži‐

vot" (Bible, Jan 14:1‐6) ‐ 
neboj se, nedívej se na 
problémy, ale na mě.   
Věř mi. 
Po ukřižování a pohřbu 
se Ježíš zjevil učedníkům 
vzkříšený z mrtvých. Ti, 
kteří byli u toho, byli 
nadšení a vyprávěli o 
tom vzrušeně i Tomášovi. 
Ten na nadšení svých 
nejlepších přátel opět 
reagoval mrazivými po‐
chybami: „Dokud neuvi‐
dím na jeho rukou stopy 
po hřebech a dokud ne‐
vložím do nich svůj prst a 
svou ruku do rány v jeho 
boku, neuvěřím.“  
Stejně jako ostatní proží‐
val zoufalství z nespra‐
vedlivého procesu s Ježí‐
šem a z kruté popravy 
svého milovaného učite‐
le. K tomu ale neustále 
bojoval i sám se sebou, 
se svou malomyslnos , 
svým depresivním živo‐
tem. Jak nádherně popi‐
suje Bible Ježíšův postoj 
k tomuto člověku: 
"Ač byly dveře zavřeny, 
Ježíš přišel, postavil se 
doprostřed a řekl: ,Pokoj 
vám.´ Potom řekl To‐
mášovi: ,Polož svůj prst 
sem, pohleď na mé ruce 
a vlož svou ruku do rány 
v mém boku. Nepochy‐
buj a věř!´“ (Bible, Jan 
20:25‐27). 
Všimněme si: Ježíš je 
vzkříšený, proměněný ‐ 
ne jako syn vdovy, dcera 
představeného synago‐
gy, Lazar... ‐ Ježíš je vzkří‐
šen jinak, tak, že už nikdy 
neumře, má nebeské,  
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Láska 
a bolest 

(Pokračování na další straně)  3 

A každému na potkání jsem vyprávěla, 
že nás miluje Bůh. Nikdo ze spolužáků 
mi nemohl uvěřit, že zkoušku mám. 
Od té doby mě už radost z Boží pří‐
tomnos  neopus la. 
Jak sis vybrala církev? 
Vlastně jsem neznala jinou, než tu, 
kterou nám doma představil táta ‐ 
církev adven‐
stů. Našla 

jsem si v Plzni 
nedaleko vy‐
sokoškolských 
kolejí kurz Bib‐
le, který vedl 
toho času již 
kazatel této 
církve Sokolo‐
vák Bohuslav 
Zámečník, kte‐
rý přivedl do 
církve mého 
tátu. Hltala 
jsem každé 
slovo. Začala 
jsem se modlit 
a chodit do 
sokolovského 
sboru adven‐
stů, kde už byl můj táta, sestra Jana a 

švagr Luboš. Potkala jsem tu i mladé 
lidi, které jsem znala z dřívějšího pro‐
středí hospod a rockových koncertů, i 
mého nynějšího manžela Tomáše. To 
byl zase první člověk v mém životě, 
který mi neříkal "hlavou zeď neprora‐
zíš", ale naopak mě i všechny kolem 
povzbuzoval, aby se postavili každé 
nespravedlnos . I když byl za to pro‐
následován i vězněn tehdejší tajnou 
komunis ckou policií StB. Kvůli choze‐
ní s Tomášem mě vyslýchali na StB a 
tam mi vyhrožovali, že když se s ním 
nerozejdu, tak mě vyhodí ze školy. 
Dalšími obávanými předměty na Pe‐
dagogické fakultě byly tehdy 
"marxis cko‐leninská filozofie" a 
"vědecký ateismus". Spolužáci si mě 
dobírali, že jestli jsem prošla 
"dělnickým hnu m", tak na 
"marxismu" a "ateismu" tehdy už jako 

jako věřící nemám vůbec žádnou šan‐
ci. Řekla jsem všem, že se nebojím, že 
se o to Pán Bůh postará. A tak se i sta‐
lo. Když se přiblížila zkouška, přišla 
demokra cká revoluce roku 1989 a 
oba ty hloupé předměty i celá StB byly 
zrušeny. Takže teď už víš, proč ta re‐
voluce vlastně byla :‐). 
Co tě přivedlo k sociální práci? 

Srdeční 
vztah k 
této službě 
jsem získa‐
la jako za‐
kladatelka 
a vedoucí 
jednoho z 
prvních 
Domů na 
půli cesty v 
ČR, který 
vznikl v 
roce 1998 
v Kynšper‐
ku z inicia‐
vy Pavla 

Čáslavy, 
tehdejšího 
ředitele 

Okresního ústavu sociálních služeb 
Sokolov. Toto zařízení jsem vedla 10 
let a za tu dobu jím prošly asi dvě 
stovky dospívajících mladých lidí z dět‐
ských domovů a výchovných ústavů. 
Pomáhali jsme jim zorientovat se v 
životě, přijmout vlastní odpovědnost, 
najít práci a samostatné bydlení. S 
mnohými jsem v kontaktu dodnes. 
Největší radost mám samozřejmě z 
těch, kteří se stali i součás  mé křes‐
ťanské rodiny ‐ Julka, Míša a Jára. Po 
návratu do školství jsem pokračovala v 
sociální práci jako dobrovolník a loni, 
když církev z tak zvaných res tucí vy‐
psala sociální granty, jsem vytvořila 
projekt na pomoc seniorům, zdravot‐
ně znevýhodněným a lidem s nízkými 
příjmy ze sborů adven stů Tabita. 
Grant jsme získali a již druhý rok tu 

(Pokračování na další straně) 



v regionu 
tři ženy pomáhají za přivýdělek osmi 
zdravotně potřebným.  
Co na to tvá       
rodina? 
Sociální práci 
mohu dělat 
jen proto, že 
mám dobré 
rodinné záze‐
mí, že mě 
všichni doma 
podporují a 
pomáhají mi, 
když potřebu‐
ji. Synové jsou 
bezproblémo‐
ví, radostní 
lidé, kteří stejně jako já spoléhají na 
Pána Boha. Starší Daniel studuje teolo‐
gii na semináři v Sázavě a zubní lékař‐
ství na 1. Lékařské fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze. Plánuje si v Chebu ote‐
vřít zubní kliniku, kde by placená péče 
o bohaté pacienty dotovala péči o 
chudé. Mladší Mar n studuje ekono‐
mii a poli ku na britské London School 
of Economics, i jeho snem je být uži‐
tečný společnos  a přispět k systémo‐
vým ekonomickým řešením sociálních 
problémů. Jsou naší velkou rados . 
Vážím si i podpory mých rodičů, zejmé‐
na mé maminky, která je mou nejlepší 
přítelkyní. Velmi mě baví a zajímá Bible 
a duchovní literatura a jejich společné 
probírání a uvádění do praxe.  
Jaké jsou plány s pečovatelskou       
službou Petrklíč? 
Nejbližší zasedání výboru Českého 
sdružení církve adven stů 10.4. má 
dát sborům možnost, aby poskytly 
Petrklíči prostory ve svých modliteb‐
nách pro schůzky zájemců, školení a 
přednášky. Připravujeme propagaci 
služby nabízející práci budoucím pečo‐
vatelům a službu budoucím klien‐

tům. Díky Tabitě máme v Sokolově už 
dobrý základ i zkušenos  a máme na 
co navazovat. Ministerstvo práce a so‐
ciálních věcí ČR schválilo na rozjezd 
služby v ČR více než 9 milionů korun a 
náš region bude jedením z prvních po 
České Třebové, kde služba již úspěšně 

působí rok.  
Co bys chtěla 
sama říci na 
závěr? 
Bible nám 
říká, že lidé 
na okraji spo‐
lečnos  jsou 
často blíže 
Bohu, než 
lidé boha  a 
úspěšní. My 
zaopatření si 
většinou mys‐
líme, že se o 

chudé  staráme, ale ve skutečnos  je 
to Pán Bůh, kdo se  o ně stará a já se 
cí m velmi obdarovávána  m, že smím 
být u toho, že mě třeba i Bůh při tom 
používá. Proto jsem s těmito lidmi 
opravdu šťastná. Máme každou sobotu 
od 16 hodin v modlitebně našeho sbo‐
ru na Kraslické bohoslužby s romskou 
kapelou, kam chodí i lidé bez domova. 
Odnesli si ze sboru několik Biblí. Jaká  
pak byla má radost, když jsem za něko‐
lik dní šla sokolovským parkem a na 
obrubníku tam seděl jeden z nich zcela 
ponořený do četby Písma svatého.  
Máš nějaké přání?   
Přála bych si být člověkem, ve kterém 
žije Pán Bůh. Denně se modlím, abych 
nechávala Pána Boha skrze mě zářit do 
světa, abych svým životem oslavovala 
Boží jméno. Jedině takový život pova‐
žuji za smysluplný a naplněný. Někdy 
se mi to nedaří, někdy trochu a někdy 
více. Když jsou lidé kolem mě s Bohem 
šťastní, když se jím nechávají nalézt, 
jsem také šťastná. A když se mohu díky 
Bohu nějakým způsobem přičinit na 
rados  a spokojenos  druhých, jsem 
úplně nejšťastnější.      (tk) 4 

Hana... 
(Pokračování z předchozí strany) 
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Jako malá jsem chodila do 
mateřské školky a pozoro‐
vala, jak odtamtud dě  
postupně odcházejí do 
školy. Čekala jsem na svoji 
příležitost jako na smilová‐
ní. Já se tak těšila! Byla 
jsem touhou po škole pří‐
mo posedlá. Často jsem 
chodila kolem domu 
s míčem a snila, jaké to 
bude, až přijde řada na 
mě. Mám ale o rok starší 
sestru, Janu, a ta tedy šla 
do školy o jeden rok dřív. 
Mlsně a závis vě jsem si 
po večerech prohlížela její 
učebnice, sešity a podob‐
né vlastní si zakládala. Co 
mě ale nejvíc uchvá lo, 
byla možnost stravování 
v jídelně za pouhý kus pa‐
pírku, kterému se říkalo 
stravenka. Na každý den 
jedna stravenka a za ni 
oběd. Jídlo za kousek líst‐
ku, neuvěřitelné! 
Dostala jsem nápad. 
„Nemůže být těžké podob‐
né stravenky si vyrobit,“ 
přemýšlela jsem a také se 
hned dala do práce. Vy‐
táhla jsem čtvrtku, a pro‐
tože mi bylo teprve pět let 
a nešlo mi to až tak dobře, 
neváhala jsem požádat o 
pomoc maminku. Celý ve‐
čer se mnou rýsovala, na‐
depisovala čísly a vybarvo‐
vala stravenky, abych je 
měla navlas stejné jako 
Jana. Ani spát jsem ne‐
mohla s pocitem, že už i já 
mám možnost jít do velké 
školní jídelny, protože 
mám lístečky, za které se 
vydávají obědy.  
Hned druhý den v poledne 
jsem se nenápadně vypaři‐
la z domova. Stravenku 
v kapse jsem si ještě něko‐

likrát zkontrolovala a uhá‐
něla jsem do školy. Po vůni 
jsem celkem snadno našla 
školní jídelnu, kde jsem 
chvilku zpovzdálí pozoro‐
vala, jak to v ní funguje. 
Rychle jsem pochopila sys‐
tém vydávání obědů a po‐
stavila jsem se jako ostatní 
dě  do fronty. U okénka 
byly kuchařky a před nimi 
umělohmotná nádoba, 
kam se stravenky házely. 
Sebevědomě jsem vhodila 
lístek, který mi maminka 
v nevědomos , co s ním 
zamýšlím, vyrobila, a od 
kuchařky jsem přijala svůj 
první školní oběd. Tehdy 
jsme měli rýži s nějakou 
omáčkou a masem. Všech‐
no jsem snědla, talíř od‐
nesla na určené místo a 
zase jsem běžela domů. 
  
Večer mě ale trošku  žilo 
svědomí. „Mám vyprávět, 
jak jsem byla dneska na 
obědě?“ zvažovala jsem. 
Asi jsem alespoň maličko 
tušila, že to moje obědvání 
nebylo úplně v pořádku. 
Nakonec jsem vše vyklopi‐
la. Mamča na mě koukala 
jak opařená.  Stravenky mi 
byly zabaveny a já jsem se 
podruhé do jídelny podí‐
vala až v době, kdy jsem 
konečně chodila do první 
třídy! 

HANA KÁBRTOVÁ 
 
 
(Ukázka z připravované 
knihy Hany Kábrtové,  
která bude obsahovat 
povídky a postřehy z její‐
ho pestrého života. Pod‐
něty do knihy sbírá a píše 
již několik let)  

Stravenky 

V neděli 17. 4. pořádají 
spolek Pohlazení a dětský 
oddíl Agara působící při 
sokolovském sboru 
církve adven stů výpravu 
k prameni řeky Ohře. Ta 
je jedinou českou řekou  
pramenící mimo území 
republiky, a to nedaleko 
bavorského Weissenstad‐
tu, asi 35 km od hranic. 
Pramen Ohře „Egerquel‐
le“ je půvabným místem 
v listnatém lese na nej‐
vyšší hoře pohoří Smrčiny 
Schneeberg, v přírodní 
rezervaci. Nachází se tu 
vydatný vývěr vody ozdo‐
bený kruhem 12 kamenů 
s názvy měst na řece Ohři 
z roku 1923, včetně měs‐
ta Falkenau ‐ Sokolov. Je 
tam i stéla s německou 
písní: 
Když hoch přišel k Ohři:  
"Ohře, mluv, kam se jdeš 
              skrýt?"  
"K Labi"  še hovoří, 
   K Labi musím stále jít!" 
Když přišel hoch k Labi,  
odpověď zní spoře; 
hromový hukot odpoví: 
"Musím do německého  
      moře!" 
Do Weissenstadtu se po‐
jede auty, dál se půjde 
pro  proudu toku 5 km k 
prameni a zpět pěšky. 
Sraz je u modlitebny v 10 
hodin, oblečení je dle 
počasí a svačinu s sebou. 
Účastníky a místa v au‐
tech hlaste T. Kábrtovi na 
tel. 734 519 988.   

POZVÁNKA 

K prameni 
Ohře 



v regionu 
tři ženy pomáhají za přivýdělek osmi 
zdravotně potřebným.  
Co na to tvá       
rodina? 
Sociální práci 
mohu dělat 
jen proto, že 
mám dobré 
rodinné záze‐
mí, že mě 
všichni doma 
podporují a 
pomáhají mi, 
když potřebu‐
ji. Synové jsou 
bezproblémo‐
ví, radostní 
lidé, kteří stejně jako já spoléhají na 
Pána Boha. Starší Daniel studuje teolo‐
gii na semináři v Sázavě a zubní lékař‐
ství na 1. Lékařské fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze. Plánuje si v Chebu ote‐
vřít zubní kliniku, kde by placená péče 
o bohaté pacienty dotovala péči o 
chudé. Mladší Mar n studuje ekono‐
mii a poli ku na britské London School 
of Economics, i jeho snem je být uži‐
tečný společnos  a přispět k systémo‐
vým ekonomickým řešením sociálních 
problémů. Jsou naší velkou rados . 
Vážím si i podpory mých rodičů, zejmé‐
na mé maminky, která je mou nejlepší 
přítelkyní. Velmi mě baví a zajímá Bible 
a duchovní literatura a jejich společné 
probírání a uvádění do praxe.  
Jaké jsou plány s pečovatelskou       
službou Petrklíč? 
Nejbližší zasedání výboru Českého 
sdružení církve adven stů 10.4. má 
dát sborům možnost, aby poskytly 
Petrklíči prostory ve svých modliteb‐
nách pro schůzky zájemců, školení a 
přednášky. Připravujeme propagaci 
služby nabízející práci budoucím pečo‐
vatelům a službu budoucím klien‐

tům. Díky Tabitě máme v Sokolově už 
dobrý základ i zkušenos  a máme na 
co navazovat. Ministerstvo práce a so‐
ciálních věcí ČR schválilo na rozjezd 
služby v ČR více než 9 milionů korun a 
náš region bude jedením z prvních po 
České Třebové, kde služba již úspěšně 

působí rok.  
Co bys chtěla 
sama říci na 
závěr? 
Bible nám 
říká, že lidé 
na okraji spo‐
lečnos  jsou 
často blíže 
Bohu, než 
lidé boha  a 
úspěšní. My 
zaopatření si 
většinou mys‐
líme, že se o 

chudé  staráme, ale ve skutečnos  je 
to Pán Bůh, kdo se  o ně stará a já se 
cí m velmi obdarovávána  m, že smím 
být u toho, že mě třeba i Bůh při tom 
používá. Proto jsem s těmito lidmi 
opravdu šťastná. Máme každou sobotu 
od 16 hodin v modlitebně našeho sbo‐
ru na Kraslické bohoslužby s romskou 
kapelou, kam chodí i lidé bez domova. 
Odnesli si ze sboru několik Biblí. Jaká  
pak byla má radost, když jsem za něko‐
lik dní šla sokolovským parkem a na 
obrubníku tam seděl jeden z nich zcela 
ponořený do četby Písma svatého.  
Máš nějaké přání?   
Přála bych si být člověkem, ve kterém 
žije Pán Bůh. Denně se modlím, abych 
nechávala Pána Boha skrze mě zářit do 
světa, abych svým životem oslavovala 
Boží jméno. Jedině takový život pova‐
žuji za smysluplný a naplněný. Někdy 
se mi to nedaří, někdy trochu a někdy 
více. Když jsou lidé kolem mě s Bohem 
šťastní, když se jím nechávají nalézt, 
jsem také šťastná. A když se mohu díky 
Bohu nějakým způsobem přičinit na 
rados  a spokojenos  druhých, jsem 
úplně nejšťastnější.      (tk) 4 

Hana... 
(Pokračování z předchozí strany) 
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Jako malá jsem chodila do 
mateřské školky a pozoro‐
vala, jak odtamtud dě  
postupně odcházejí do 
školy. Čekala jsem na svoji 
příležitost jako na smilová‐
ní. Já se tak těšila! Byla 
jsem touhou po škole pří‐
mo posedlá. Často jsem 
chodila kolem domu 
s míčem a snila, jaké to 
bude, až přijde řada na 
mě. Mám ale o rok starší 
sestru, Janu, a ta tedy šla 
do školy o jeden rok dřív. 
Mlsně a závis vě jsem si 
po večerech prohlížela její 
učebnice, sešity a podob‐
né vlastní si zakládala. Co 
mě ale nejvíc uchvá lo, 
byla možnost stravování 
v jídelně za pouhý kus pa‐
pírku, kterému se říkalo 
stravenka. Na každý den 
jedna stravenka a za ni 
oběd. Jídlo za kousek líst‐
ku, neuvěřitelné! 
Dostala jsem nápad. 
„Nemůže být těžké podob‐
né stravenky si vyrobit,“ 
přemýšlela jsem a také se 
hned dala do práce. Vy‐
táhla jsem čtvrtku, a pro‐
tože mi bylo teprve pět let 
a nešlo mi to až tak dobře, 
neváhala jsem požádat o 
pomoc maminku. Celý ve‐
čer se mnou rýsovala, na‐
depisovala čísly a vybarvo‐
vala stravenky, abych je 
měla navlas stejné jako 
Jana. Ani spát jsem ne‐
mohla s pocitem, že už i já 
mám možnost jít do velké 
školní jídelny, protože 
mám lístečky, za které se 
vydávají obědy.  
Hned druhý den v poledne 
jsem se nenápadně vypaři‐
la z domova. Stravenku 
v kapse jsem si ještě něko‐

likrát zkontrolovala a uhá‐
něla jsem do školy. Po vůni 
jsem celkem snadno našla 
školní jídelnu, kde jsem 
chvilku zpovzdálí pozoro‐
vala, jak to v ní funguje. 
Rychle jsem pochopila sys‐
tém vydávání obědů a po‐
stavila jsem se jako ostatní 
dě  do fronty. U okénka 
byly kuchařky a před nimi 
umělohmotná nádoba, 
kam se stravenky házely. 
Sebevědomě jsem vhodila 
lístek, který mi maminka 
v nevědomos , co s ním 
zamýšlím, vyrobila, a od 
kuchařky jsem přijala svůj 
první školní oběd. Tehdy 
jsme měli rýži s nějakou 
omáčkou a masem. Všech‐
no jsem snědla, talíř od‐
nesla na určené místo a 
zase jsem běžela domů. 
  
Večer mě ale trošku  žilo 
svědomí. „Mám vyprávět, 
jak jsem byla dneska na 
obědě?“ zvažovala jsem. 
Asi jsem alespoň maličko 
tušila, že to moje obědvání 
nebylo úplně v pořádku. 
Nakonec jsem vše vyklopi‐
la. Mamča na mě koukala 
jak opařená.  Stravenky mi 
byly zabaveny a já jsem se 
podruhé do jídelny podí‐
vala až v době, kdy jsem 
konečně chodila do první 
třídy! 

HANA KÁBRTOVÁ 
 
 
(Ukázka z připravované 
knihy Hany Kábrtové,  
která bude obsahovat 
povídky a postřehy z její‐
ho pestrého života. Pod‐
něty do knihy sbírá a píše 
již několik let)  

Stravenky 

V neděli 17. 4. pořádají 
spolek Pohlazení a dětský 
oddíl Agara působící při 
sokolovském sboru 
církve adven stů výpravu 
k prameni řeky Ohře. Ta 
je jedinou českou řekou  
pramenící mimo území 
republiky, a to nedaleko 
bavorského Weissenstad‐
tu, asi 35 km od hranic. 
Pramen Ohře „Egerquel‐
le“ je půvabným místem 
v listnatém lese na nej‐
vyšší hoře pohoří Smrčiny 
Schneeberg, v přírodní 
rezervaci. Nachází se tu 
vydatný vývěr vody ozdo‐
bený kruhem 12 kamenů 
s názvy měst na řece Ohři 
z roku 1923, včetně měs‐
ta Falkenau ‐ Sokolov. Je 
tam i stéla s německou 
písní: 
Když hoch přišel k Ohři:  
"Ohře, mluv, kam se jdeš 
              skrýt?"  
"K Labi"  še hovoří, 
   K Labi musím stále jít!" 
Když přišel hoch k Labi,  
odpověď zní spoře; 
hromový hukot odpoví: 
"Musím do německého  
      moře!" 
Do Weissenstadtu se po‐
jede auty, dál se půjde 
pro  proudu toku 5 km k 
prameni a zpět pěšky. 
Sraz je u modlitebny v 10 
hodin, oblečení je dle 
počasí a svačinu s sebou. 
Účastníky a místa v au‐
tech hlaste T. Kábrtovi na 
tel. 734 519 988.   

POZVÁNKA 

K prameni 
Ohře 



Tomáš, jinak Didymos, 
jeden z dvanác  učední‐
ků, nebyl s nimi, když 
Ježíš přišel. Ostatní učed‐
níci mu řekli: „Viděli jsme 
Pána.“ Odpověděl jim: 
„Dokud neuvidím na jeho 
rukou stopy po hřebech 
a dokud nevložím do nich 
svůj prst a svou ruku do 
rány v jeho boku, neuvě‐
řím.“ Osmého dne po‐
tom byli učedníci opět 
uvnitř a Tomáš s nimi. Ač 
byly dveře zavřeny, Ježíš 
přišel, postavil se dopro‐
střed a řekl: „Pokoj 
vám.“ Potom řekl To‐
mášovi: „Polož svůj prst 
sem, pohleď na mé ruce 
a vlož svou ruku do rány 
v mém boku. Nepochy‐
buj a věř!“ Tomáš mu 
odpověděl: „Můj Pán a 
můj Bůh.“ Ježíš mu řekl: 
„Že jsi mě viděl, věříš. 
Blahoslavení, kteří nevi‐
děli, a uvěřili.“ 

(Bible, Jan 20:24 ‐29) 
Bůh má zvláštní místo ve 
svém srdci pro ty, kteří 
pochybují, jsou malomy‐
slní a v depresi. Když ne‐
věřící Tomáš přichází k 
Ježíšovi vzkříšenému z 
mrtvých, není mu prostě 
řečeno: vidíš, já jsem   to 
říkal. Ježíš Tomáše sám 
vyzývá, aby vložil  svůj 
prst a ruku do ran v  jeho 
dlaních a boku. Kolik mi‐
lujícího pochopení je v 
tom gestu. Tomáš nechá‐
vá Ježíše, aby jej sám 
ujis l. Tomáš nebyl zlý 
člověk. Miloval Ježíše. 
Nebyl prohnaný jako tře‐
ba Jidáš, byl čestný a 
zbožný a věnoval celý 
svůj život Ježíšovi a služ‐
bě pro něho. Jenže To‐

máš snadno podléhal 
obavám. Byl jedním z 
těch, kteří nevidí sklenici 
zpola zaplněnou, ale po‐
loprázdnou. Přemýšlel 
nega vně... Tomáš viděl 
více problémy, než mož‐
nos . Upadal velmi snad‐
no do depresí.  

Jednou Ježíš řekl svým 
učedníkům: „Lazar 
umřel. A jsem rád, že 
jsem tam nebyl, kvůli 
vám, abyste uvěřili. Pojď‐
me k němu!“ Tomáš, ji‐
nak Didymos, řekl ostat‐
ním učedníkům: „Pojďme 
i my, ať zemřeme spolu s 
ním!“ (Jan 11:14 ‐16)   
Jindy Ježíš řekl svým 
učedníkům: „Vaše srdce 
ať se nechvěje úzkos ! 
Věříte v Boha, věřte i ve 
mne. V domě mého Otce 
je mnoho příbytků; kdy‐
by tomu tak nebylo, řekl 
bych vám to. Jdu, abych 
vám připravil místo. A 
odejdu‐li, abych vám při‐
pravil místo, opět přijdu 
a vezmu vás k sobě, 
abyste i vy byli, kde jsem 
já. A cestu, kam jdu, zná‐
te.“ A Tomáš na to rea‐
goval: "Pane, nevíme, 
kam jdeš, jak bychom 
mohli znát cestu?" Vždy 
věci viděl jako neřešitel‐
né, vždy přesně věděl, 
proč to nepůjde. A Ježíš 
mu odpověděl: "Já jsem 
ta cesta, pravda i ži‐

vot" (Bible, Jan 14:1‐6) ‐ 
neboj se, nedívej se na 
problémy, ale na mě.   
Věř mi. 
Po ukřižování a pohřbu 
se Ježíš zjevil učedníkům 
vzkříšený z mrtvých. Ti, 
kteří byli u toho, byli 
nadšení a vyprávěli o 
tom vzrušeně i Tomášovi. 
Ten na nadšení svých 
nejlepších přátel opět 
reagoval mrazivými po‐
chybami: „Dokud neuvi‐
dím na jeho rukou stopy 
po hřebech a dokud ne‐
vložím do nich svůj prst a 
svou ruku do rány v jeho 
boku, neuvěřím.“  
Stejně jako ostatní proží‐
val zoufalství z nespra‐
vedlivého procesu s Ježí‐
šem a z kruté popravy 
svého milovaného učite‐
le. K tomu ale neustále 
bojoval i sám se sebou, 
se svou malomyslnos , 
svým depresivním živo‐
tem. Jak nádherně popi‐
suje Bible Ježíšův postoj 
k tomuto člověku: 
"Ač byly dveře zavřeny, 
Ježíš přišel, postavil se 
doprostřed a řekl: ,Pokoj 
vám.´ Potom řekl To‐
mášovi: ,Polož svůj prst 
sem, pohleď na mé ruce 
a vlož svou ruku do rány 
v mém boku. Nepochy‐
buj a věř!´“ (Bible, Jan 
20:25‐27). 
Všimněme si: Ježíš je 
vzkříšený, proměněný ‐ 
ne jako syn vdovy, dcera 
představeného synago‐
gy, Lazar... ‐ Ježíš je vzkří‐
šen jinak, tak, že už nikdy 
neumře, má nebeské,  
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Láska 
a bolest 

(Pokračování na další straně)  3 

A každému na potkání jsem vyprávěla, 
že nás miluje Bůh. Nikdo ze spolužáků 
mi nemohl uvěřit, že zkoušku mám. 
Od té doby mě už radost z Boží pří‐
tomnos  neopus la. 
Jak sis vybrala církev? 
Vlastně jsem neznala jinou, než tu, 
kterou nám doma představil táta ‐ 
církev adven‐
stů. Našla 

jsem si v Plzni 
nedaleko vy‐
sokoškolských 
kolejí kurz Bib‐
le, který vedl 
toho času již 
kazatel této 
církve Sokolo‐
vák Bohuslav 
Zámečník, kte‐
rý přivedl do 
církve mého 
tátu. Hltala 
jsem každé 
slovo. Začala 
jsem se modlit 
a chodit do 
sokolovského 
sboru adven‐
stů, kde už byl můj táta, sestra Jana a 

švagr Luboš. Potkala jsem tu i mladé 
lidi, které jsem znala z dřívějšího pro‐
středí hospod a rockových koncertů, i 
mého nynějšího manžela Tomáše. To 
byl zase první člověk v mém životě, 
který mi neříkal "hlavou zeď neprora‐
zíš", ale naopak mě i všechny kolem 
povzbuzoval, aby se postavili každé 
nespravedlnos . I když byl za to pro‐
následován i vězněn tehdejší tajnou 
komunis ckou policií StB. Kvůli choze‐
ní s Tomášem mě vyslýchali na StB a 
tam mi vyhrožovali, že když se s ním 
nerozejdu, tak mě vyhodí ze školy. 
Dalšími obávanými předměty na Pe‐
dagogické fakultě byly tehdy 
"marxis cko‐leninská filozofie" a 
"vědecký ateismus". Spolužáci si mě 
dobírali, že jestli jsem prošla 
"dělnickým hnu m", tak na 
"marxismu" a "ateismu" tehdy už jako 

jako věřící nemám vůbec žádnou šan‐
ci. Řekla jsem všem, že se nebojím, že 
se o to Pán Bůh postará. A tak se i sta‐
lo. Když se přiblížila zkouška, přišla 
demokra cká revoluce roku 1989 a 
oba ty hloupé předměty i celá StB byly 
zrušeny. Takže teď už víš, proč ta re‐
voluce vlastně byla :‐). 
Co tě přivedlo k sociální práci? 

Srdeční 
vztah k 
této službě 
jsem získa‐
la jako za‐
kladatelka 
a vedoucí 
jednoho z 
prvních 
Domů na 
půli cesty v 
ČR, který 
vznikl v 
roce 1998 
v Kynšper‐
ku z inicia‐
vy Pavla 

Čáslavy, 
tehdejšího 
ředitele 

Okresního ústavu sociálních služeb 
Sokolov. Toto zařízení jsem vedla 10 
let a za tu dobu jím prošly asi dvě 
stovky dospívajících mladých lidí z dět‐
ských domovů a výchovných ústavů. 
Pomáhali jsme jim zorientovat se v 
životě, přijmout vlastní odpovědnost, 
najít práci a samostatné bydlení. S 
mnohými jsem v kontaktu dodnes. 
Největší radost mám samozřejmě z 
těch, kteří se stali i součás  mé křes‐
ťanské rodiny ‐ Julka, Míša a Jára. Po 
návratu do školství jsem pokračovala v 
sociální práci jako dobrovolník a loni, 
když církev z tak zvaných res tucí vy‐
psala sociální granty, jsem vytvořila 
projekt na pomoc seniorům, zdravot‐
ně znevýhodněným a lidem s nízkými 
příjmy ze sborů adven stů Tabita. 
Grant jsme získali a již druhý rok tu 

(Pokračování na další straně) 



             

V mých 18 letech, když 
jsem odmaturovala na 
sokolovském gymnáziu, 
jsme se přestěhovali z 
Březové do Šabiny a v 
současné době žiji s 
vlastní rodinou, manže‐
lem a dvěma syny, už 25 
let v Libavském Údolí.  
Pocházíš z věřící rodiny? 
Doma jsme o Bohu ne‐
mluvili a ve škole nám 
říkali, že Bůh je výmysl 
ustrašených lidí, kteří si 
nedovedli vysvětlit různé 
přírodní úkazy. Byla jsem 
pilná školačka a vše, co 
nám říkali, jsem brala 

vážně. Jako dě  jsme si z 
představy Boha spíše dě‐
lali legraci.  
Znala jsi někoho           
věřícího? 
První věřící člověk, které‐
ho jsem v životě potkala 
a netajil se  m, byl můj 
táta, když v mých patnác‐

 letech uvěřil v Boha, 

obrá l se ke Kristu 
a změnil svůj život. 
Myslela jsem si, že 
se zbláznil. Brala 
jsem dokonce jako 
křivdu, že změnil 
svůj život kvůli ně‐
komu, kdo 
"neexistuje" a ne 
kvůli nám doma, 
kteří jsme ho měli 
rádi. Musela jsem 
ale pořád přemýš‐
let o tom, jak hod‐
ně a trvale se změ‐
nil k lepšímu. 
Přestal se opíjet a 
způsobovat nám 
trápení a naopak 
se začal více starat 
o rodinu a žít čest‐
ně. Řekla jsem si, že 
dokážu taky žít správným 
životem, ale bez Boha. I 

když jsem se hodně 
snažila, vůbec se mi 
to nedařilo, pořád 
jsem selhávala. 
Co tvůj postoj     
změnilo? 
Dostala jsem od 
táty Bibli a začala 
jsem ji číst. Každý 
den jsem o Bohu 
přemýšlela, o čis‐
tém a opravdovém 
životě. Odmalička 
mě pronásledoval 
pocit viny, vnitřně 
jsem toužila po od‐

puštění a nalezení smyslu 
života. Tolik jsem potře‐
bovala vědět, pro co 
mám žít, a tady se nabí‐
zelo něco, co mi pronika‐
lo až do morku kos . Ne‐
bylo dne, abych o Bohu 
nepřemítala. Tolik jsem si 
přála, aby byl! Na Peda‐
gogické fakultě v Plzni 
byla tehdy  nejobávanější 

zkouška z "dějin meziná‐
rodního dělnického hnu  
a Komunis cké strany 
Československa". Mnoho 
spolužáků touto zkouš‐
kou neprošlo a já z ní mě‐
la strach. Přestože jsem 
byla apoli cká, komunis‐
mus mi byl odporný a 
nechtěla jsem se jím za‐
bývat. Řekla jsem proto v 
duchu Bohu, že jestli 
existuje, tak ať mi to uká‐
že na této zkoušce. Když 
přišel její termín, bylo to 
v červnu 1989, šla jsem 
na ni zcela nepřipravená 
a na otázky jsem tam ne‐
odpovídala. Zkoušející mi 
přesto do indexu zapsal 
zkoušku jako splněnou. 
Vyšla jsem ven a zažila do 
té doby nepoznaný pocit 
štěs . Ne z té zkoušky, ta 
mi byla celkem lhostejná, 
ale z Boha, z jeho mocné 
přítomnos  v mém živo‐
tě. Našla jsem smysl živo‐
ta, byl jím Bůh. Celou 
cestu na kolej jsem po‐
skakovala rados .  
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nesmrtelné tělo ‐ a na 
tom těle má ponechány 
nezhojené, otevřené rá‐
ny v rukou a v boku. Tak, 
že jde do těchto ran vlo‐
žit prst a ruku. Ježíšovi se 
ty rány nezhojily a nikdy 
se mu nezhojí. Má je na‐
vždy otevřené. Pro tebe, 
pro všechny, kteří pochy‐
bují, jsou malomyslní a v 
depresi. Aby nepochybo‐
vali a věřili. 
Ale proč? Co to zname‐
ná? Jak se projevuje rá‐
na, která je otevřená? 
Projevuje se boles . O‐
tevřená rána je velmi 
citlivá, často velmi boles‐
vě. Věčně otevřené rá‐

ny na Ježíšově vzkříše‐
ném těle jsou navždy 
znameními jeho lásky k 
nám, jeho obě  za nás. 
Protože pravá láska je 
vždy otevřená pro druhé. 
Jako stále otevřená rána. 
Pravá láska je velmi citli‐
vá, často velmi boles vě.  
Německý roman cký 
básník a spisovatel Georg 
Friedrich Philipp  von 
Hardenberg (Novalis) 
napsal:  
"Ten, kdo prchá před    
           boles ,                                
nebude nikdy milovat. 
Milovat znamená         
být vždy otevřený,       
nechat ránu navždy      
       otevřenou" 
Pravá láska, kterou nám 
Bůh zjevil ve svém Synu, 
není aser vní, pragma c‐
ká, neosobní... Když ne‐
bereme druhé osobně, 
když si říkáme, jejich pro‐
blémy a staros  se nás 
netýkají, jak se projevují 
a jak se k nám chovají, to 

je jejich věc, tak se jistě 
vyhneme neshodám i 
jakémukoli trápení s ni‐
mi, ale nikdy nepoznáme 
ani lásku.  
Pravá láska zjevená nám 
v Kristových ranách je 
zranitelná a uvědomuje 
si i zranitelnost druhého, 
kterého miluje. Pravá 
láska zjevená nám v Kris‐
tových ranách je citlivá, 
boles vá a vnímá citli‐
vost a bolest druhého. 
Jen taková láska si získá 
pochybující a malomysl‐
né srdce, jen taková lás‐
ka vzbuzuje důvěru, víru. 
Protože sama důvěřuje, 
věří. Lásku nelze reduko‐
vat na příkazy a zákazy…          
Tomáše tato velikonoční 
zkušenost navždy promě‐
nila. Ježíš zlomil a promě‐
nil jeho srdce. Ne  m, že 
se mu ukázal vzkříšený. 
Vždyť mu sám řekl: 
"Blahoslavení, kteří nevi‐
děli, a uvěřili.“ Víra po‐
stavená na viditelných 
okolnostech, na zázra‐
cích, na pocitech, není 
blahoslavená, je nešťast‐
ná, nenaplněná. Myslet 
si, že pravou víru a lásku 
poznám, až uvidím kolem 
sebe tu správnou církev 
podle mých představ, až 
mi Bůh splní to či ono, až 
se tu budu cí t, jak oče‐
kávám, až budou splněny 
mé nároky, jako na zájez‐
du k moři, až mě tu ne‐
bude nic zraňovat a bo‐
let... to podle Ježíše není 
blahoslavené, naopak je 
to neštěs , odsouzení k 
věčné nenaplněnos  a 
nespokojenos   
 Ježíš zlomil a proměnil 

Tomášovo srdce ne  m, 
že se mu ukázal vzkříše‐
ný. Tomáše, stejně jako 
miliony dalších malomy‐
slných lidí, změnila Boží 
otevřená, soucitná láska. 
Láska, která i v boles  
věří, zcela spoléhá na to, 
co kolem sebe nikde ne‐
vidí. Láska nezávislá na 
okolnostech, ale zcela 
závislá  vírou na Bohu. 
Kdo takhle důvěřuje, je 
podle Ježíše blahoslave‐
ný, šťastný. 
Jen z otevřené, boles vě 
citlivé lásky roste skuteč‐
ná víra, důvěra Bohu, 
která přemáhá svět. V 
životě nega vního, po‐
chybujícího a malomysl‐
ného Tomáše se jejím 
vlivem začaly dít každo‐
denní zázraky. Rozšířil 
křesťanství do Sýrie, 
Persie, Indie, Číny. Kázal 
o Boží lásce ke každému 
člověku, zakládal sbory, 
dělil se o svou neochvěj‐
nou víru. Když Portugalci 
připluli v 15. stole  do 
Indie, nalezli tam i křes‐
ťany, kteří odvozovali 
původ své víry od života 
svatého Tomáše. Očeká‐
vali druhý příchod Ježíše 
a jako on zachovávali  
svatou sobotu.  
Snad i ty zápasíš s po‐
chybnostmi, malomysl‐
nos  a depresemi jako 
kdysi Tomáš. Ale Bůh 
může proměnit tvůj ži‐
vot, stejně jako to učinil s 
Tomášem. Nech se jím i 
ty přesvědčit o jeho lásce 
k tobě jeho otevřenými 
ranami z kříže. Nepochy‐
buj a věř. Amen. 

T. KÁBRT 



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 
Biblická hodina a zkouška romských 
skupin  
KAŽDÝ ČTVRTEK 18:00 Nácvik zpěvu 
s   Hedou Bauerovou 
KAŽDÝ PÁTEK 15:30 Příprava hudeb‐
níků, zpěváků a účinkujících na 
romskou bohoslužbu a zahájení 
soboty, 18:30  Studium Bible s Ká‐
brtovými  
PÁTEK 1.4. 18:00 Promítání filmu 
Evangelium podle Matouše  
SOBOTA 2.4. 9:30 Sobotní škola: Syn 
Davidův, 11:00 Kázání Bohuslava 
Zámečníka, 13:00 Odpolední pro‐
gram, 16:00 Bohoslužba s rom. sku‐
pinou Boží cesta a Jiřím Bauerem 
ÚTERÝ 5.4. 18:00 Přednáška s bese‐
dou Mar na Lindtnera „Marnost na 
druhou“ v Měst. knihovně Sokolov 
PÁTEK 8.‐NEDĚLE 10.4. Výprava dě  
na akci Klubu Pathfinder Klatovská 
pečeť 
SOBOTA 9.4. 9:30 Sobotní škola: Za‐
čátek Ježíšovy služby, 11:00 Kázání 
Hany Kábrtové, 13:00 Odpolední 
program, 16:00 Bohoslužba s rom. 
skupinou Boží cesta a Bohuslavem 
Zámečníkem 
ÚTERÝ 12.4. 18:00 Přednáška s be‐
sedou Mar na Lindtnera „Problém 
boles “ v Městské knihovně Soko‐
lov 
ČTVRTEK 14.4. 18:00 „Roztržené ša‐
ty a srdce“ ‐ úvod do Bible s T. Ká‐
brtem v Městské knihovně Chodov 

SOBOTA 16.4. 9:30 Sobotní škola: 
Kázání na hoře, 11:00 Kázání Mar ‐
na Lindtnera, 13:00 Odpolední pro‐
gram 16:00 Rom. bohoslužba se 
skupinou Devleskere čhave a M. 
Lindtnerem  
NEDĚLE 17.4. 10:00 Výlet k prameni 
Ohře u Weissenstadtu, sraz zájem‐
ců a aut u modlitebny 
ÚTERÝ 19.4. 18:00 Přednáška s be‐
sedou Mar na Lindtnera „Jít Bohu 
po krku“ v Městské knihovně Soko‐
lov 
STŘEDA 20.4. 14:00 Koncert du‐
chovních písní rom. Skupiny Boží 
cesta ve věznici Kolová se slovem 
vězeňského kaplana Bohuslava Zá‐
mečníka 
SOBOTA 23.4. 9:30 Sobotní škola: 
Vstaň a choď, 11:00 Kázání: L. Du‐
rák, 16:00 Rom. bohoslužba se sku‐
pinou Devleskero drom a T. Kábr‐
tem  
PONDĚLÍ 25.4. 17:30 „Chvála  cha“ 
‐ úvod do Bible s T. Kábrtem v Klu‐
bu Šnek v bývalém kině v Kraslicích 
ÚTERÝ 26.4. 18:00 Přednáška s be‐
sedou Mar na Lindtnera v modli‐
tebně 
ČTVRTEK 28.4. 18:00 „Ztracenci“ ‐ 
úvod do Bible s T. Kábrtem v Měst‐
ské knihovně Loket 
SOBOTA 30.4. 9:30 Sobotní škola: 
Viditelný a neviditelný boj, 11:00 
Kázání: A. Nováková, 13:00 Odpo‐
lední program, 16:00 Rom. boho‐
služba se skupinou Devleskero 
drom a Bohuslavem Zámečníkem  
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Hana Kábrtová: 
Raduji se z Boha  

 4/2016 

 (Pokračování na další straně) 

K veřejným besedám na  
duchovní témata zvou pas‐
tor sokolovského sboru 
adven stů Mar n Lindtner 
a biblický pracovník Tomáš 
Kábrt. Mar n Lindtner pro‐
mluví v čítárně Městské 
knihovny Sokolov na zám‐
ku vždy v úterý od 18 h 
5.4. na téma Marnost na 
druhou ‐ O hledání smyslu 
pro hledající, 12.4. na té‐
ma Problém boles  ‐ O 
původu zla a 19.4. na téma 
Jít Bohu po krku ‐ O Bohu 
na lavici obžalovaných.  
Tomáš Kábrt uvede  ve 
čtvrtek 14.4. v Městské 
knihovně Chodov od 18 h 
téma Roztržené šaty a srd‐
ce ‐ Pokání a obrácení 
vnější a vnitřní,  v pondělí 
25.4. v klubu Šnek v býva‐
lém kině v Kraslicích od 
17:30 h téma Chvála  cha ‐  
soustředění podle Bible a 
ve čtvrtek 28.4. v Městské 
knihovně Loket od 18 h  
téma Ztracenci. Každý pá‐
tek od 18:30 h se na du‐
chovní témata beseduje i v 
Sokolově v modlitebně.   

Učitelka a sociální ak ‐
vistka Hana Kábrtová z 
Libavského Údolí zaklá‐
dá v těchto dnech při 
místním sboru církve 
adven stů v Sokolově  
regionální pobočku nové 
republikové Pečovatel‐
ské služby Petrklíč. Po‐
sláním této organizace 
je pomáhat terénním 
způsobem potřebným 
seniorům v jejich do‐
mácnostech a rodinách 
efek vnějším, ekono‐
micky dostupnějším a 
dlouhodobě udržitelným 
způsobem v co nejvyšší 
kvalitě. Projekt založený 
ředitelem Domova dů‐
chodců v Ús  nad Orlicí 
Janem Vojvodíkem pod‐
poruje jako celostátní 
projekt Ministerstvo 
práce a sociálních věcí 
ČR. 
Jaký je tvůj vztah k to‐
muto regionu? 
V Sokolově jsem se 
předposlední den v roce 
1969 narodila a celý ži‐

vot na Sokolovsku žiji. 
Nyní učím na Integrova‐
né střední škole technic‐
ké a ekonomické v Soko‐
lově český jazyk, litera‐
turu a občanskou nauku. 
Bydleli jsme původně s 
rodiči Janou a Ivanem a 
mými dvěma sestrami ‐ 
starší Janou a mladší 
Ivanou na Březové, tam 
jsme i všechny tři chodi‐
ly na základní školu.  
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