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Naděje Janková: S Ježíšem 
prožívám skutečný život 
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 (Pokračování na další straně) 

Naděje Janková z Libav‐
ského Údolí, zpěvačka 
kraslické duchovní kapely 
S nadějí, se v poslední 
době objevuje v našem 
sboru jako partnerka Lu‐
bomíra Krále, se kterým 
se tento měsíc, v sobotu 
14. 5. v  kynšperském 
evangelickém kostele, 
berou. Se svou hudební 
skupinou vydala loni na 
CD album „Žehnám“.    
Odkud pocházíte?  
Narodila jsem se v Soko‐
lově a vyrůstala jsem 
v Libavském Údolí, kde 
jsme s rodiči a dvěma 
staršími sestrami žili do 
dospělos . S rodiči stále 
v Libavském Údolí bydlím 
v dvougeneračním rodin‐
ném domě. Sestry žijí se 
svými rodinami v Kynš‐
perku nad Ohří. Jsou 
starší o 7 a o 10 let. Jsem 
šťastnou tetou tří synov‐
ců a dvou neteří. Mamin‐
ka má maďarskou krev, 
narodila se na Slovensku, 
ta nek je potomkem pol‐

ských reemigrantů, takže 
jsem typická „Češka“. 
Na jaké povolání jste se 
připravovala? 
Do školky a do školy až 
do 4. třídy jsem chodila v 
Libavském Údolí a od 5. 
třídy pak v Kynšperku 
nad Ohří. Po 8. třídě ná‐
sledovala střední škola, 
vybrala jsem si sokolov‐

ské gymnázium. Pokus o 
studium matema ky a 
chemie vystřídalo studi‐
um anglič ny na pomatu‐
ritním studiu jazykové 
školy, to už dopadlo 
úspěšněji. Pracovala jsem 
jako vychovatelka ve 
školní družině, učitelka 
na ZŠ, asistentka ve spo‐
lečnos  zabývající se 
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výukou počítačových kurzů a nyní pra‐
cuji jako konzultant jedné energe cké 
společnos . Všechna zaměstnání mě 
velmi bavila a baví, a jsem přesvědče‐
ná, že všude mě Pán 
Bůh provází a chystá 
situace a lidi, kterým 
smím být požehná‐
ním. A všude Pán 
Bůh naopak žehná 
mně i v podobě ko‐
legů a kolegyň. 
Jak jste se setkala s 
Pánem Bohem? 
Ta nek nás, dcery, 
vodil od dětství do 
společenství křesťa‐
nů v Kynšperku, do 
Českobratrské církve 
evangelické. Velký 
vliv na mne měla 
láskyplná péče bratří 
a sester, kteří nás 
vedli v „besídce“. 
Vyprávění, sportovní 
programy, vyráběčky, výlety, pobyty, 
tábory – všechno se mi moc líbilo, jen 
jsem se bránila většímu počtu lidí na‐
jednou, byla jsem spíš samotář. Pozdě‐
ji jsem si všímala i jiných dospěláků v 
rodině, mezi přáteli a v církvi, a u ně‐
kterých obzvlášť mě zaujalo, jak kdo 
žije a co říká, že si to nepro řečí, a 
upřímně mě těšila jejich přítomnost. 
Toužila jsem mít to, co oni. Ježíše jsem 
vědomě pozvala do svého života na 
dětském táboře v Kraslicích, když mi 
bylo 14 let. Pamatuju si, že jsem to 
udělala a že jsem z toho měla pár týd‐
nů velkou radost, ale dál jakoby nic 
nepokračovalo. Nyní vím, že to není 
pravda, tehdy jsem však byla zklama‐
ná, že se nic viditelně neděje. Spole‐
čenství církve mě ale povzbuzovalo a 
lidé se za mě modlili a vím, že se modlí 

dodnes. To, že si mě Pán Bůh přitá‐

hl (já bych ho ve své slepotě a lenos  
nenalezla), jsem prožila i fyzicky o pár 
let později, asi ve 22 letech. Navš vil 
mě v našem domě, když jsem na kole‐
nou volala, aby změnil život, který žiju. 
Aby nějak potvrdil i na mně, že Ježíš je 
Pravda. Tomu že věřím, tak ať mi ote‐
vře oči, co to všechno znamená. Aby 
mě pokř l, zabydlel se ve mně, já Ho 

přijímám, všechno, 
co chce ve mně dě‐
lat, ať udělá. Odstra‐
ní, co není z Něj, že 
odpouš m konkrétní 
věci konkrétním li‐
dem a prosím o od‐
puštění každého dlu‐
hu jim i Jemu....a On 
to udělal. Změnil tu 
noc můj život abso‐
lutně! A utvrzuje 
mne sám svým Du‐
chem dodnes. Vím, 
že můj intelekt na nic 
z toho, co s Ježíšem 
zažívám, nestačí. Stá‐
le žasnu a jenom dě‐
kuju a děkuju. Dal mi 
radost, klid a naději, 
lásku k lidem, ode‐
bral fobie z lidí i pro‐

storu, přivedl k určitým lidem, ale i 
vzdálil od některých, zbavil mě dokon‐
ce i těžké alergie a dalších nemocí, což 
prožívám dodnes, není to jen jednorá‐
zový zážitek. S Ježíšem to, co jsem, je 
skutečný ŽIVOT. 
Jak se cí te v sokolovském sboru mezi 
námi?  
Ve vašem sboru se cí m dobře. Pocito‐
vě jsem host, vítaný host. Děkuji za 
vaše přije , modlitby za Luboše, jeho 
rodinu i za mě. Kážete‐li Krista Ježíše, 
jsem šťastná i za vás. Hlouběji vaše 
společenství neznám, osobní vztahy, 
ani mnohé ak vity. Každé společenství 
se potýká s nějakými překážkami ‐ du‐
chovními, duševními nebo tělesnými ‐ 
moje domovské ani vaše není výjim‐
kou. Modlím se za křesťany v ČR a po 
celém světě a jsem si jistá, že Duch 
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svatý dělá svou práci výtečně a nepo‐
chopitelně trpělivě a vytrvale. Tak i na 
nás a lidech v našich sborech. V mé 
pozici není třeba mluvit o tom, co se 
mi nelíbí, často jsem v pocitech a do‐
jmech soudila nespravedlivě a moc‐
krát mě to mrzelo, ale vyslovené ne‐
vezmete zpět. Odsuzování, neodpuš‐
tění a manipulace je bolest církve. Ale 
opět pla : Lékem je Ježíš Kristus! 
Jak jste se s Lubošem 
seznámila? 
Před rokem mi kama‐
rádka říká, že se se‐
známila na pracáku s 
jedním mužem a že se 
jí zdá fajn – odevzda‐
ný Ježíši Kristu. Smála 
jsem se, když říkala, 
že navrhla seznámení 
u ohně, že pozve víc 
lidí, aby to nebylo ná‐
padné. K ohni nedo‐
šlo, ale Luboš si vyžá‐
dal fotku a telefon a 
nabídl modlitby, když 
se dozvěděl, že mě 
čeká operace. Naše 
seznámení probíhalo 
přes sms, během de‐
se  dnů, kdy jsem by‐
la v nemocnici, osobně jsme se setkali 
až po mém návratu. O případném 
manželství jsme už ale komunikovali 
přes sms, aniž bychom se viděli. Začali 
jsme spolu chodit už s  m, že náš 
vztah vede jedině k manželství, jinak 
nemá pravý význam. Prožila jsem, že 
důležitým signálem a potvrzením, že 
Luboš je muž pro mě a já ženou pro 
něj, bude, že dostaneme požehnání 
dě , tedy Terezky, Jakuba a Anetky a 
Lubošovy bývalé manželky Jany, ženy 
jeho mládí a matky jeho dě . V opač‐
ném případě bychom vyčkali. Jsem 
Pánu Bohu vděčná a beru všechna ta 
vyslovená požehnání k našemu man‐
želství jako velikou nezaslouženou 
milost, které se nám i v této podobě 
dostalo v Ježíšově krvi. Bydlet s Lubo‐
šem po svatbě budeme v Libavském 

Údolí, rozhodli jsme se, že chceme 
posloužit rodičům, kteří nás potřebují. 
Obdivuju Luboše, jak odvážně se vzdá‐
vá života, do kterého jsme mu byli 
vsazeni. Je velmi obětavý. Sám o sobě 
tvrdí, že není baráčnický typ, nechápu, 
proč to říká, protože na co sáhne, to 
mu jde:‐) Toužím mu být pomocnicí a 
povzbuzením v životě s Bohem a s lid‐
mi. Věřím, že je od Hospodina povola‐

ný být knězem v naší 
nové rodině. V mých 
očích je skvělým ot‐
cem a dědečkem, 
bratrem a přítelem. 
Je už téměř mojí dru‐
hou polovinou, je mi 
potěšením, že už brzy 
vstoupíme do 
smlouvy, jejíž ustavi‐
telem je Pán Bůh 
sám. Význam manžel‐
ství chápu jako 
smlouvu mezi Bohem 
a jeho lidem Izrae‐
lem, ale i ženichem a 
Jeho nevěstou, Ježí‐
šem a těmi, kteří se 
Mu cele vydali. 
Jaké máte koníčky, 
záliby? 

Miluju Izrael, ta láska vykvetla láskou 
k Ježíši nebo spíš Jeho láskou ke mně ‐ 
Ježíš je Izrael, On je Božím bojovníkem 
za nás všechny. Je to krásná země, 
Boží Přítomnost je tam hmatatelná na 
každém kroku, stala se mým druhým 
domovem. To, že jsem tam mohla být, 
je velkým dárkem od Pána Boha. Dí‐
ky Němu jsem si také zamilovala práci 
na zahradě všeho druhu, a vů‐
bec dělat to, co bylo potřeba kolem 
domu. Ráda čtu a mám v oblibě  cho 
a zvířata, obzvlášť ta naše  ‐ černobílé‐
ho psa Bodieho a několik koček zrzavé 
a černé barvy. Občas uvítám i dobrý 
film nebo přírodovědný dokument. 
Nepohrdnu ani "Chůvou k pohledání". 
Mám ráda polévky a zeleninové  

(Pokračování na další straně) 



saláty, modrou, zele‐
nou, hnědou a bílou 
barvu a někdy i ráda 
sportuju. 
Máte nějaké přání? 
Přeju nám všem, ať se 
plní a plní denně i pro 
věčnost Boží vůle dle 
Ježíšovy modlitby za‐
psané v Janově evan‐
geliu v 17. kapitole: 
„Otče, přišla ta chvíle 
– oslav svého Syna, 
aby Syn oslavil tebe. 
Dal jsi mu právo na 
všechny lidi, aby 
všem, které jsi mu 
svěřil, daroval věčný 
život. A to je ten věčný 
život – aby poznali 
tebe, jediného pravé‐
ho Boha, a toho, jehož 
jsi poslal, Ježíše Krista. 
Zjevil jsem tvou slávu 
na zemi; dílo, jež jsi mi 
svěřil, jsem vykonal. Nyní mě, Otče, 
uveď k sobě do slávy, kterou jsem u 
tebe měl před m, než byl svět. Zjevil 
jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal 
ze světa. Byli tvoji a dal jsi je mně. Za‐
chovali tvé slovo a nyní poznali, že 
všechno, co jsi mi dal, pochází od tebe. 
Slova, jež jsi mi svěřil, jsem předal jim a 
oni je přijali. Skutečně poznali, že jsem 
vyšel od tebe, a uvěřili, že jsi mě po‐
slal. Prosím za ně. Neprosím za svět, 
ale za ty, jež jsi mi dal, neboť jsou tvoji. 
Všechno mé je tvé, a co je tvé, je mé. 
Má sláva je v nich. Já už nejsem na svě‐
tě, ale oni jsou na světě a já jdu k tobě. 
Svatý Otče, zachovej je ve svém jménu, 
které jsi mi dal, aby byli jedno jako my. 
Dokud jsem byl s nimi, zachovával 
jsem je ve tvém jménu, které jsi mi 
dal. Chránil jsem je a nikdo z nich 

nezahynul, kromě onoho syna zatrace‐
ní, aby se naplnilo Písmo. Teď ale jdu k 
tobě a toto říkám na světě, aby má 
radost v nich byla dokonalá. Dal jsem 
jim tvé slovo a svět je začal nenávidět, 

protože nepatří 
světu, jako ani já 
nepatřím světu. 
Neprosím, abys je 
vzal ze světa, ale 
abys je uchránil 
před zlým. Nepatří 
světu, jako ani já 
nepatřím světu. 
Posvěť je pravdou; 
tvé slovo je pravda. 
Jako jsi poslal na 
svět mě, tak jsem já 
poslal na svět je. 
Posvěcuji sám sebe 
za ně, aby i oni byli 
posvěceni pravdou. 
Neprosím ale jen za 
ně. Prosím i za ty, 
kteří ve mě uvěří 
skrze jejich slovo. 
Ať jsou všichni jed‐
no, jako ty, Otče, 
ve mně a já v tobě; 
ať jsou i oni jedno v 
nás, aby svět věřil, 
že jsi mě poslal. Dal 
jsem jim slávu, kte‐

rou jsi dal mně, aby byli jedno, jako my 
jsme jedno. Já v nich a ty ve mně, aby 
byli dokonale jedno a aby svět poznal, 
že jsi mě poslal a že jsi je miloval, jako 
jsi miloval mě. Otče, chci, aby  , jež jsi 
mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já, 
aby viděli slávu, kterou jsi mi dal, ne‐
boť jsi mě miloval před stvořením svě‐
ta. Spravedlivý Otče, svět tě nezná, ale 
já t ě znám. Tihle poznali, že jsi mě po‐
slal, a já jsem jim dal poznat tvé jméno 
a ještě dám, aby láska, kterou jsi mě 
miloval, byla v nich a já v nich.“ 
Děkuji Vám za rozhovor. Přejeme 
Vám s Lubošem požehnané manžel‐
ství, Boží ochranu,  pokojný rodinný 
život, hodně krásných písniček a inspi‐
rovaných posluchačů.     
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Romská kapela sokolov‐
ského sboru adven stů 
Boží cesta ve složení 
Jan, Marek a Marie Ga‐
lyasovi, Andrea Klempá‐
rová, Sára Bílá a Denisa 
Horváthová zahrála ve 
středu 20. dubna téměř 
stovce odsouzených ve 
věznici na Kolové. Skoro 
dvouhodinový koncert 
byl zároveň bohosluž‐
bou se slovem a žehná‐
ním vězeňských kaplanů 
Jaroslava Šaška, Bo‐
huslava Zámečníka, 
evangelisty Tomáše Ká‐
brta a společnými mod‐
litbami. Na závěr se jí‐
delna věznice plná doja‐
tých mužů společně s 

Bohuslavem Zámeční‐
kem společně modlila 
Ježíšovu modlitbu Otče 
náš. Vězně i naše mlá‐

dežníky akce velmi potě‐
šila povzbudila.   
      (tk) 

Mladí zpívali o Bohu ve věznici   

Naděje Janková a Lubo‐
mír Král oznamují, že v 
sobotu 14. května od 14 
hodin přijmou v evange‐
lickém kostele v Kynšper‐
ku nad Ohří dar manžel‐
ství a požehnání všech 
zúčastěných. Občerstvení 
bude po obřadu přímo 
před kostelem.“Sestry a 
bratři, přátelé v Kristu, 
přejeme vám všem kaž‐
dodenní potěšení a pokoj 
s Pánem Bohem,“ vzka‐
zují snoubenci. 
„Děkujeme za všechny 
projevy náklonnos , lás‐
ky a přátelství, kterých se 
nám od vás dostává. I vy 
jste součás  našeho živo‐

ta. Staňte se prosíme ta‐
ké svědky vkročení do 
našeho života společné‐
ho. Chcete‐li nám žehnat 
slovem, říkáme ANO. 
Chcete‐li nám požehnat 
skutkem, prosíme neku‐
pujte nám nic do domác‐
nos , neb máme co dě‐
lat, abychom ,ze dvou 
učinili jedno´. Nebudete‐
li moci ponechat nás bez 
požehnání hmotného, 
pak po domluvě s Lianou, 
tel. 602 765 141, přispěj‐
te přidáním něčeho dob‐
rého na společný stůl po 
obřadu. Děkujeme“. 
       (ln) 

Pozvání na svatbu 
DĚTI 

Přežít! 
Na Robinzonádu skaut‐
ského Klubu Pathfinder 
pojede letos ze Sokolo‐
va 14 dě  a mladých a 2 
dospělí. Letos se koná 
na přehradě Rozkoš u 
České Skalice ve vý‐
chodních Čechách od 
pátku 13.5. do neděle 
15.5. a jejím mo em je 
Přežít! Dě  pojedou ze 
Sokolova v pátek ve 
13.25 autobusem do 
Prahy, sraz všech přihlá‐
šených je tedy v pátek 
13.5. ve 13:15 na auto‐
busovém nádraží.   (tk)  
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Bible, Evangelium podle 
Jana 20,19 – 23: !Téhož 
dne večer – prvního dne 
po sobotě – když byli 
učedníci ze strachu před 
Židy shromážděni za 
zavřenými dveřmi, při‐
šel Ježíš a postavil se 
uprostřed nich a řekl: 
,Pokoj vám.´ Když to 
řekl, ukázal jim ruce a 
bok. Učedníci se zarado‐
vali, když spatřili Pána. 
Ježíš jim znovu řekl: 
,Pokoj vám. Jako mne 
poslal Otec, tak já posí‐
lám vás.´ Po těch slo‐
vech na ně dechl a řekl 
jim: ,Přijměte Ducha 
svatého. Komu odpus ‐
te hříchy, tomu jsou od‐
puštěny, a komu je ne‐
odpus te, tomu odpuš‐
těny nejsou.´“ 
Zázrak vzkříšení. Ježíš 
otevřel dveře, které do‐
sud nebyly otevřeny. 
Otevřel dveře do nebes. 
Dveře, které už nikdy 
nebudou moci být za‐
vřeny. Učedníci naopak 
zavírají dveře! 
Zavírat dveře – to ne‐
musí být vždycky jen 
nega vní, špatné. Ježíš 
Kristus lidem radí: „Když 
se modlíš, vejdi do své‐
ho pokojíku, zavři za 
sebou dveře a modli se 
k svému Otci, který zů‐
stává skryt; a tvůj Otec, 
který vidí, co je skryto,   
odpla . Každý den po‐
třebujeme zavřené dve‐
ře naší komůrky k mod‐
litbám. V našem úvod‐
ním textu je však zcela 
jiná situace! Učedníci se 

zavřeli ze strachu před 
židy, ze strachu o svůj 
život. 
Uzavřený křesťanský 
sbor může být překáž‐
kou v hlásání evangelia. 
Podle průzkum Andrews 
University, proč lidé 
opouš  církev, většina 
lidí 2 až 3 roky po křtu z 

církevního společenství 
odejde, protože v něm 
nenašli svůj domov. Ne‐
uměli v něm zapus t 
kořeny. 
Jen ve vhodné půdě 
může rostlinka zapus t 
kořeny, omlazená rost‐
linka i ve vodě. Máme 
dnes tolik možnos  – 
otevřeme dveře, aby 
duchovně hledající lidé 
našli ve sboru svůj do‐
mov. 
Nebezpečím, které číhá 
na spolupracovníky na 
Božím díle, je uzavírání 
si dveří mezi sebou. Dů‐
vodem jsou různé před‐
sudky, neověřené zprá‐
vy, dojem méněcennos‐
, posuzování a hodno‐

cení a podobně. 
Neexistuje nebezpečí, 
že i v manželství mohou 
být zavřené dveře? 
Strach, tréma, sebe‐
střednost mohou zavřít 
dveře. My ale čteme, že 
Ježíš Kristus denně dve‐
ře otevírá. 
Na zavřené dveře si člo‐
věk rychle zvykne. Když 
ztra me klíč, dveře už 
nejdou otevřít. Když 
ztra me klíč, nedosta‐
neme se z místnos . 
Učedníci jakoby ztra li 
klíč (verš 19), ochromil 
je strach před židy. Co 
tvořilo střed této uzav‐
řené místnos ? Staros  
a strach. Ježíš Kristus se 
postavil do středu. Už 
nemohly problémy a 
staros  tvořit střed! 
Tam, kde je Ježíš stře‐
dem, jdou všechny sta‐
ros  stranou. Mění se 
celá perspek va. 
Ježíš nám nabízí 3 klíče.  
1. klíč (19. verš): Ježíš 
hovoří se svými učední‐
ky a je důležité, co říká a 
jak to říká. Mo vuje je.  
Nenapomíná, nevyčítá, 
nepředhazuje jim, že ho 
opus li. Předsudky a 
výčitky neotevírají žád‐
né dveře. Co všechno 
může být zavřenými 
dveřmi mezi námi a Je‐
žíšem? Co říká Ježíš?      
„Pokoj vám.“ Oni ve 
svém srdci neměli po‐
koj. Pokoj Boží je 
v osobě Ježíše přítomen 
v jejich středu.  

Ježíš 
otevírá 
zavřené 

dveře 

(Pokračování na další straně) 
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Z toho můžeme odvo‐
dit: když nemáme 
v srdci Krista, nemáme 
pokoj. Jsou zavřené 
dveře. 
V nemocnici na odděle‐
ní JIP dal někdo cedulku 
na dveře: ZDE KONČÍ 
TVÁ BOLEST. To by mělo 
být na dveřích našich 
modliteben. Mnozí jsou 
vnitřně zranění, mají 
mnoho staros , problé‐
mů. Když přichází do 
sboru, mají prožít toto 
heslo, protože zde je 
Ježíš přítomen se svým 
pokojem. 
2. klíč (20. verš):„Ukázal 
jim ruce a bok.“ Ježíš 
směruje jejich pohled 
na to, co pro ně udělal 
na kříži. Vzdaluje jejich 
pohled od jejich ran a 
zranění a zaměřuje na 
své rány a na to, co pro 
člověka udělal. Pokud 
náš pohled bude obrá‐
cen na naše problémy a 
boles , nemůžeme pro‐
žít pravý pokoj. (Izajáš 
53: „jeho ranami jsme 
uzdraveni“, Izajáš 59: 
„vaše nepravos , které 
vás oddělují od vašeho 
Boha“.) 
Mluvme o tom, co pro 
nás Ježíš udělal, to otev‐
ře ty zavřené dveře. 
20. verš: „Učedníci se 
zaradovali.“ To, co po‐
třebujeme, je Boží láska. 
Je to síla, která dává 
radost, otevírá dveře. 
3. klíč (21. verš): 
„Přijměte Ducha svaté‐
ho“. Něco jim daroval. 

Mluvil s nimi. Něco jim 
ukázal. Něco jim daro‐
val. To je to, co má pro 
nás Pán vždycky připra‐
veno jako dar. 
Ježíš řekl, že Duch svatý 
u nás zůstane na věky. 
Daroval jim něco, co 
s nimi zůstalo. Duch 
svatý je ta síla, která 
otevírá zavřené dveře 
sboru, společenství, 
manželství. Nejeden 
z nás se setkal se zavře‐
nými dveřmi.  Všichni to 
můžeme prožívat. Je 
důležité, abychom byli 
připraveni na to, co 
nám Pán svěřil –hlásat 
evangelium, radostnou 
zvěst o spáse a pokoji v 
Ježíši Kristu. 
Čím více budeme při‐
praveni,  m více bude 
působit Duch svatý. Je‐
žíš musí být ve středu 
všeho dění. Dává 3 klíče 
ke štěs : Pokoj s Bohem 
do srdce, soustředěnost 
na Boha a dar Ducha 
svatého.  
Verš 21: „Jako mne po‐
slal Otec, tak já posílám 
vás.“ Ježíš dává klíče k 
otevření dveří a potom 
mizí. Kde však vidíme 
potom učedníky?  
V ulicích Jeruzaléma, jak 
mluví o velikých divech 
Božích. Už nemají 
strach! Nejsou uzavření, 
izolovaní před lidmi, ani 
mezi sebou navzájem.  
Vezměme tři klíče od 
uzavřených dveří a 
pojďme do ulic! 
         BOHUSLAV ZÁMEČNÍK  

KNIHA 

Vykupující 
láska 

Doslova jedním dechem 
jsem přečetla knihu 
americké autorky Franci‐
ne Sandry Riversové 
"Vykupující láska". Silný 
příběh pros tutky Angel 
a farmáře Michaela se 
zlehka opírá o proroka 
Ozeáše, jemuž Bůh při‐
kázal, aby se oženil s 
pros tutkou. Autorka 
však rozvíjí svůj vlastní 
originální příběh. Velký 
román o lásce, přije  a 
odpuštění na pozadí kali‐
fornské zlaté horečky v 
polovině 19. stole , ob‐
dobí bouřlivého rozvoje, 
velkých nadějí, ale i zma‐
ru živě popisuje, jak vy‐
kupující, bezpodmínečná 
a překrásná láska pro‐
měňuje život a lidská 
srdce.  

Knihu uvádí text z Nové‐
ho zákona z Janova 
evangelia 8,7: "Kdo z vás 
je bez hříchu, první hoď 
na ni kamenem." Po je‐
jím přečtení jsem si v 
plné síle uvědomila, jaká 
pravda se v tomto biblic‐
kém citátu skrývá. Člo‐
věk nemá právo kohokoli 
soudit, dokonce ani sám 
sebe! Jen Pán Bůh sku‐
tečně vidí do srdce člo‐
věka. Kniha je k zapůjče‐
ní u mne.    
  HANA KÁBRTOVÁ 



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 romské 
skupiny Boží cesta  
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: Desatero  
SOBOTA 7.5. 9:30 Sobotní škola: Od‐
počinek v Kristu, 11:00 Kázání Bo‐
huslava Zámečníka, 13:00 Odpoled‐
ní program s B. Zámečníkem, 16:00 
Bohoslužba s romskou skupinou 
Boží cesta a Kábrtovými 
NEDĚLE 8.5. 15:00 Do kina s Pohla‐
zením a dětmi ze sociálně vylouče‐
ného prostředí: Kniha džunglí, kino 
Alfa Sokolov 
ÚTERÝ 10.5. 18:00 Úvod do Bible s 
T. Kábrtem: Naše současnost a bu‐
doucnost ve starověkých proroc‐
tvích Bible 
ČTVRTEK 12.5. 18:00 Úvod do Bible 
s T. Kábrtem: Co je sladší než med, 
Městská knihovna Chodov, 18:30 
Jednání výboru sboru 
PÁTEK ‐ NEDĚLE 13.‐15.5. Výprava 
dě  s Kábrtovými na Robinzonádu 
Klubu Pathfinder do České Skalice, 
sraz ve 13:15 na autobusovém ná‐
draží  
SOBOTA 14.5. Společná bohoslužba 
se sbory Karlov Vary a Cheb v mod‐
litebně v K. Varech ‐ Doubí, Plzeň‐

ské 49:     9:30 Sobotní škola: Pán 
židů a pohanů, 10:45 Kázání Jiřího 
Beneše, 14:00 Odpolední program, 
14:00 Svatba Naděje Jankové a Lu‐
boše Krále v evangelickém kostele 
v Kynšperku 
ÚTERÝ 17.5. 18:00 Úvod do Bible s 
T. Kábrtem: Svoboda sebezapo‐
mnění, Městská knihovna Loket 
SOBOTA 21.5. 9:30 Sobotní škola: 
Petr a Kristus, 11:00 Kázání: E. Mar‐
nek, 13:00 Odpolední program s 

Kábrtovými, 16:00 Bohoslužba s 
romskou skupinou Boží cesta a Ká‐
brtovými  
ÚTERÝ 24.5. 18:00 Modlitební setká‐
ní u Kábrtových, Libavské Údolí 46 
SOBOTA 28.5. 9:30 Sobotní škola: 
Co je nejdůležitější, 11:00 Kázání: 
M. Lindtner, 13:00 Odpolední prog‐
ram s Novákovými, 16:00 Bohosluž‐
ba s romskou  skupinou Boží cesta 
a B. Zámečníkem  
NEDĚLE 29.5. 15:00 Den dě  v Karlo‐
vých Varech, modlitebna a zahrada 
v Doubí, Plzeňská 49 
PONDĚLÍ 30.5. 18:00 Úvod do Bible 
s Tomášem Kábrtem: Chvála hledá‐
ní, klub Šnek v bývalém kině v Kras‐
licích 
ÚTERÝ 31.5. 18:00 Modlitební setká‐
ní u Míši Krokové, Sokolov, Slavíč‐
kova 1677 
PŘIPRAVUJEME: 
PÁTEK ‐ NEDĚLE 3.‐5.6. Víkend Bible 
pro mladé s Markem Harastejem, 
vedoucím studentské inicia vy IN‐
RIroad, Boží Dar, chata Chajdovka  

  Více na //sokolov.casd.cz 
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