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16. dubna letošního ro‐
ku přistálo v Praze leta‐
dlo a přivezlo z Anglie 
do rodné země deví ‐
člennou rodinu Luboše 
Olaha. V Anglii žili pou‐
hých pět měsíců, ale 
prožitek z pobytu mají 
zřejmě na celý život. Po 
návratu neměli kde byd‐
let, co jíst, nevěděli, co 
s nimi bude. Luboš Olah 
se v této těžké chvíli se‐
tkal s Pánem Bohem. 
Prostřednictvím svého 
známého, kterého po 
mnohých modlitbách 
„náhodou“ potkal na 
schodech úřadu práce, 
získali velký byt 
v Sokolově. Vděčnost 
Pánu Bohu přišel Luboš 
vyjádřit na sobotní bo‐
hoslužbu do sboru ad‐
ven stů na Šenvertu a 
od té doby se stal nejen 
jeho pravidelným ná‐
vštěvníkem, ale i hudeb‐
níkem, který sbor do‐
provází při zpěvu, a ve‐

doucím zpěvu dě . Lu‐
boš je pět let ženatý s 
Monikou, ale žijí spolu 
již dvacet let. Vychová‐
vají pět dě  vlastních a  
v současnos  mají ještě 
dvě dě  v pěstounské 
péči. Další dvě dívky, o 
které se starali, založily 
již vlastní rodiny.  

Luboši, proč jste se s 
Monikou rozhodli pro 
pěstounskou péči? 

Nemohli jsme se smířit s 
m, že by dě  od našich 

příbuzných, kterým se 
rozpadla rodina, šly do 
dětského domova. Před 
dvanác  lety jsme si 



proto rozdělili s 
manželky sestrou 
Haňou pět dě  
od jejich bratra, 
který šel tehdy 
do vězení. Haňa 
si vzala kluky – 
Lukáše a Vláďu a 
my jsme si vzali 
holky – Petru, 
Silvii a Markétu. 
Jejich máma se s 
dětmi nestýká, 
pobývá střídavě 
na svobodě a ve 
vězení, táta nyní 
žije s novou rodinou v 
Bukovanech. Jejich má‐
mě se narodila ještě 
Monika, která má už ale 
jiného tátu než ostat‐
ních pět sourozenců. 
Haňa si přibrala ještě do 
péče i ji. Naší Petře je už 
25 let a s přítelem mají 
dvě dě  – Valentýnku a 
Francesca, bydlí jako my 
v Sokolově a často k 
nám všichni chodí. I o 
dva roky mladší Silvie 
má již dcerku Michaelu, 
s přítelem bydlí v Rota‐
vě. Doma nám zůstala 
už jen 17‐letá Markéta a 
také čtyřletý Matěj. Ma‐
těje máme doma od je‐
ho tří týdnů. Vzali jsme 
si ho od jiných příbuz‐
ných, protože se o něj 
nestarali. Jeho rodina 
jsou kolotočáři, kteří 
vedli špatný život.    

Co vaše vlastní dě ?  

Nejstarší je Luboš, je mu 
sedmnáct let a učí se 

na Živnostenské škole v 
Sokolově v oboru ku‐
chař–číšník. O rok mlad‐
ší je Jolana, čtrnáct let je 
Sáře, devět let Anetce a 
osm let Kubovi. Ti chodí 
ještě na základní školu. 
Mám ještě 29‐letého 
syna Aleše z předchozí‐
ho vztahu. Mně bude v 
říjnu 48 let a moje žena 
je o pět let mladší. Od 
návratu z Anglie bydlí‐

me v Sokolově, kde 
jsem se i narodil, ale 
jinak většinu života jsme 
bydleli v Lok . Chodil 
jsem tam i do školy a 
bydlel tam se svými ro‐
diči a sedmi sourozenci. 
Moje sestry jsou Eva 
Olahová a Věra Biharyo‐
vá, které chodí do naše‐
ho sboru. Další sestrou 
je Jolana Pačanová, kte‐
rou také znáte. Ještě 
mám dvě další sestry a 
dva bratry.   

Jak ses seznámil se svojí 
ženou Monikou? 

Monika pochází ze Sva‐
tavy, kde bydlela moje 
sestra Helena. Ta nás 
vlastně seznámila. Cho‐
dit jsme spolu začali v 
Lomnici na pálení čaro‐
dějnic. Já jsem v té době 
měl nefungující vztah s 
přítelkyní Danou. S ní 
mám syna Aleše, který 
dnes bydlí v Horním 
Slavkově.  
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Luboš... 

Zleva Markéta, Jolana, Matěj, Valentýnka, Monika,       
Luboš, Kuba, Anetka a Francesco 

Luboš mladší 



Ono je to všechno mno‐
hem složitější. Aleš se 
nám narodil v dubnu v 
roce 1987, bylo mi osm‐
náct let a v září 
jsem rukoval na 
vojnu do Jihlavy. 
Dana na mě ale 
nečekala, i když 
jsem si to myslel. 
Jednoho dne mi 
oznámila, že se 
bude vdávat. Ro‐
zešli jsme se a já 
jsem si našel ji‐
nou dívku, Brigi‐
tu. Po čase jsme 
spolu čekali dítě, 
jenže se stala vel‐
ká tragédie. Šli jsme 
spolu v Novém Sedle po 
chodníku, Brigita v tře‐
m měsíci těhotenství, 

a zezadu do nás narazil 
ve velké rychlos  tra‐
bant. Brigita byla na 
místě mrtvá a já se za‐
chránil jen díky její rych‐
lé reakci. Těsně před 
nárazem se otočila a 
uviděla ří cí se auto, tak 
do mě pořádně strčila. I 
tak jsem byl dlouho v 
nemocnici, měl jsem 38 
stehů na hlavě, rok a půl 
sádru a šel jsem do pl‐
ného invalidního důcho‐
du. Ale na rozdíl od ní 
jsem přežil. Dana se me‐
zi m rozvedla a rodiče 
chtěli, abych se k ní vrá‐
l, když jsme spolu měli 

syna. Tak jsem to udělal, 
ale nerozuměli jsme si. 
A pak jsem poznal Mo‐
niku, kterou mám moc 
rád. Jsme spolu už dva‐
cet let. Svatbu jsme ale 
měli teprve před pě  
lety, v únoru v roce 

2011. Brali jsme se v 
kriminále na Kolové, 
kam za mnou Monika 
přijela. 

Proč jsi byl ve vězení?   

Moc jsem si přál mít ba‐
rák, a tak jsme si koupili 
v Rotavě domek. Jenže 
Monice se tam nelíbilo, 
chtěla bydlet v bytě. 
Ten jsme si koupili před‐
m v Novém Sedle, a 

tak jsme se tam vrá li. 
Barák jsme pronajali 
lidem, kteří nám ho zce‐
la zdevastovali. Na ba‐
rák i byt jsme měli hypo‐
téku, kterou jsme ale 
přestali pla t. Následo‐
valy exekuce. Neměli 
jsme peníze, hráli jsme v 
té době automaty, a tak 
jsem vymyslel, že pojis‐
m domek v Rotavě a 

pak ho nechám podpá‐
lit. Na všechno se přišlo 
hned a já jsem dostal tři 
a půl roku vězení za po‐
jistný podvod. Po 21 
měsících mě propus li 
na podmínku. Ta mi 
skončila letos v lednu, 
měl jsem dohled pro‐
bační a mediační služby.  

Jaké je tvoje povolání? 

Já byl grázl, učení mě 
nebavilo. Po základce 

jsem hned nastou‐
pil do práce, bylo 
mi patnáct let a 
pracoval jsem ve 
sklárně v Novém 
Sedle. Později v 
drůbežárně, v ne‐
mocnici v Lok  a 
pak mě čekala voj‐
na. První rok na 
vojně byl krutý, 
chtěl jsem dokon‐
ce spáchat sebe‐
vraždu. Hrozně mě 
tam šikanovali, 
nerad na to vzpo‐

mínám. Jednou jsem 
dostal sedm dní basy, 
odvezli mě do Havlíčko‐
va Brodu, a tam jsem 
strašně zkusil. Druhý rok 
vojny byl lepší. Založili 
jsme s několika kluky 
kapelu a jezdili jsme 
hrát na různé akce. Já 
kvůli tomu, abych se z 
kasáren dostal pryč a 
mohl zpívat a hrát na 
kytaru v kapele, jsem se 
dokonce stal svazákem 
. V kapele tehdy s ná‐
mi hrál varhaník dnešní 
slovenské kapely Vidiek. 

(Pokračování na další straně) 
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Po vojně jsem pracoval 
na dráze a pak přišla ta 
již zmíněná nehoda. Stal 
jsem se invalidním dů‐
chodcem, ale s důcho‐
dem 1 300 korun nešlo 
vyžít. Vrá l jsem se tedy 
do práce a nastoupil 
jsem zase do sklárny, 
kde pracoval táta Gábi‐
ny Pačanové pan Klem‐
pár. Měl svou živnost a 
dělal jsem u něj úklido‐
vé práce. Jenže přišel 
rok 1993 a přišel další 
zlomový okamžik mého 
života. Šel jsem 
před Vánoci na 
diskotéku v 
Lok  a tam ob‐
těžoval „černý 
šerif“ moji sest‐
ru Růženu. Ona 
s ním nechtěla 
tancovat a on 
vzal pistoli, na‐
mířil na ni a tá‐
hl ji ven. Chtěl 
jsem jí pomoci 
a on mě při 
rvačce střelil do 
kyčle. Tři měsí‐
ce jsem ležel 
v nemocnici a pak jsem 
šel domů, i když jsem 
věděl, že mi znovu pras‐
kl kloub. Neřekl jsem to 
a odešel. Rok a devět 
měsíců jsem žil s velký‐
mi bolestmi, než koneč‐
ně přestaly. Jenže kloub 
se nějak posunul a já 
měl stále kratší a kratší 
nohu. Po 21 letech už 
dokonce o osm cen ‐

metrů. Celé ty roky jsem 
kulhal, až jsem se rozho‐
dl podstoupit novou 
operaci. Po vyji  z věze‐
ní jsem šel k doktorovi a 
na začátku roku 2012 
jsem dostal v sokolov‐
ské nemocnici umělou 
kyčel. Lékařům se poda‐
řilo mi prodloužit nohu 
o celých osm cen me‐
trů. Operace trvala více 
než sedm hodin a ná‐
sledné léčení několik 
dalších měsíců. Když 
jsem ale zjis l, že nekul‐
hám, měli jsme všichni 
velkou radost. Já jsem 
konečně nemusel zkra‐
covat jednu nohavici u 
kalhot.  

Jak ses dozvěděl o     
bohoslužbách v našem 
sboru? 

Sestry mě do sboru zva‐
ly pořád, ale já jsem ne‐
věděl, proč bych tam 
měl chodit. Mým bo‐
hem byly peníze. Byl 
jsem pro získání peněz 
schopen udělat cokoli. 
Žil jsem hrozně špatný 
život a vydělával si ne‐

čestným způsobem. 
Nejhorší bylo, že jsem ty 
peníze sháněl hlavně 
proto, abychom mohli s 
Monikou hrát automaty. 
Nemysleli jsme na rodi‐
nu, na dě , ale na auto‐
maty. Tížilo mě svědomí 
a pořád jsem sliboval 
Bohu, že všechno dělám 
naposledy. Ale nikdy to 
nebylo naposledy. Na‐
konec jsme se rozhodli, 
že změníme naše životy 
m, že se odstěhujeme 

z této země pryč. Myslel 
jsem si, že když změní‐
me prostředí, bude 
všechno jiné. A pak se 
stala taková zvláštní věc. 
Šel jsem pro dceru Anet‐

ku do školy a tam jsem 
potkal paní, která mě 
oslovila. V první chvíli 
jsem se bál, že je od po‐
licie, ale nebyla. Přišla 
mi pogratulovat k výhře 
v soutěži Prostřeno, kte‐
rá běžela v televizi. Já se 
tehdy zúčastnil, protože 
mě přihlásila ve škole 
dcera Jolana. Já jsem tu 
soutěž vyhrál, vařil jsem 

Luboš... 
(Pokračování z předchozí strany) 
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romská jídla – holubky, 
pišot s uzeným masem a 
sýrovou omáčkou, hově‐
zí polévku s domácími 
nudlemi a upekl jsem 
štrůdl. Paní mi řekla, že 
mám vyřídit svojí man‐
želce, že na mě může 
být hrdá, a dala mi dá‐
rek – mýdlo s andělem. 
Bylo to pro mě takové 
znamení. Sestra Eva ří‐
kala, že nemáme nikam 
jezdit, ale já 
jsem to 
takhle nevi‐
děl. Potře‐
boval jsem 
začít znovu. 
V listopadu 
2015 jsme 
odjeli celá 
rodina do 
Anglie.  

Jaké to tam 
bylo? 

Sestra Mo‐
niky, která 
tam žije, 
nám po‐
mohla najít bydlení. 
Bydleli jsme v Bradfor‐
du. Bylo to náročných 
pět měsíců. Museli jsme 
dětem najít školu, dok‐
tora, hledali jsme práci. 
Často jsme neměli co 
jíst, barák, ve kterém 
jsme žili, byl prázdný. 
Dě  brečely a chtěly 
domů. Jejich spolužáci 
byli nepřátelš . Za námi 
ještě přijel i syn Aleš a 
Silvie s přítelem. Bylo mi 
hrozně. Chodil jsem spát 
s brekem a vstával jsem 
s brekem. Dnes ale vím, 
že i tam byl s námi Pán 
Bůh. Například jsem vo‐

lal na inzerát kvůli práci 
a telefon vzala paní, kte‐
rá byla Češka, a já jí 
mohl říct, jak moc po‐
třebujeme pracovat. 
Zaměstnali nás na ruční 
my  aut a majitel firmy 
nám dokonce v den ná‐
stupu dal auto, aby‐
chom se měli jak dostá‐
vat do práce. Stejně 
jsme ale všichni toužili 
po návratu domů. Díky 

pomoci rodiny se nám 
podařilo z Anglie vrá t 
se do Čech. Po pě  mě‐
sících jsme byli v Praze. 
Neměli jsme nic, ale byli 
jsme šťastní, že jsme 
zpátky. 

Jak jste našli střechu 
nad hlavou? 

Rodina si nás rozdělila 
do domácnos  a já jsem 
začal hledat bydlení, 
abychom mohli být zase 
pohromadě. Nebyli jsme 
zvyklí žít bez sebe. A pak 
přišla ohromná zkuše‐
nost. Potkal jsem kama‐
ráda, který nám bez 

kauce sehnal bydlení, a 
my jsme se mohli nastě‐
hovat. Tehdy jsem asi 
poprvé v životě cí l 
opravdový zázrak od 
Pána Boha. A chtěl jsem 
mu za něj poděkovat, 
tak jsem na pozvání se‐
stry Věry vyrazil na so‐
botní bohoslužbu. Dod‐
nes nevím, kde jsem 
vzal odvahu tam vstát a 
veřejně přede všemi 

Pánu Bohu 
poděkovat a 
přiznat se k 
Němu, že 
chci, aby byl 
Pánem mé‐
ho života.  

Máš nějaké 
přání? 

Baví mě po‐
máhat 
v církvi 
s dětmi, na‐
cvičujeme 
duchovní 
písně na bo‐
hoslužby, 

rád bych našim i dalším 
dětem pomohl se zapo‐
jením do zájmových 
kroužků a akcí, aby trá‐
vily volný čas zdravě a 
naučily se dobře žít. Ne‐
dokážu už žít bez Boha, 
ukázal mi cestu, nejsem 
dokonalý, ale chci jít 
touto cestou s Ním.    

Děkuji Ti za Tvoji 
upřímnost a společný 
čas, který jsme mohli 
prožít při tvém pouta‐
vém vyprávění o cestě k 
Pánu Bohu.  

  HANA KÁBRTOVÁ  
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Milé sestry, milí bratři, 
vážení přátelé, víte o tom, 
že u Boha je všechno jiné 
než u člověka? Boží a lid‐
ská spravedlnost, Boží a 
lidská dobrota, Boží a lid‐
ská jednota a další a další. 
Co znamená podle lid‐
ských měřítek, když se 
řekne, že někdo roste. No 
přeci, že se zvětšuje. Ale 
ani toto pravidlo nepla  u 
Pána Boha. Růst v Kristu 
neznamená, že se člověk 
zvětšuje, ale přesně nao‐
pak. Zmenšuje se! Rád 
bych vám dnes ve svém 
kázání ukázala, že se mů‐
žeme mýlit a že se skuteč‐
ně mýlíme, pokud chápe‐
me růst v Kristu ve smyslu 
zvětšování se. Duchovní 
růst člověka znamená, že 
se zmenšuje!   

V našem lidském pohledu 
člověk roste od kolébky 
fyzicky do krásy a síly, a 
pak také  m, co v životě 
dokáže. Celý život se sna‐
žíme něco druhým i sobě 
dokázat. Růst člověka mě‐
říme podle jeho a našich 
schopnos . Boha , vzdě‐
laní, úspěšní a inteligentní 
lidé jsou pro nás vzorem, 
jsou to "velcí" lidé. Vidí to 
tak ale Bůh?  

Otevřme si Bibli v Janově 
evangeliu 3. kapitolu, 30. 
verš: „On musí růst, já 
však se menšit. „:‐) 

Milí přátelé, mezi Božím a 
lidským pohledem nena‐
jdeme souznění. Člověk 
chce být velký a snaží se 
růst ve svých schopnos‐
tech, ve svém poznání. 
Růst v Kristu ale znamená 
přesný opak. Čím méně si 
připadáme sami před se‐
bou a druhými důležitější, 
čím větší prostor nechává‐
me v nás a našem působe‐

ní pro Pána Boha,  m 
jsme méně vidět a Pán 
Bůh pak může skrze nás 
činit velké věci. Smyslem 
našeho života není dosáh‐
nout ve společnos  vyso‐
kého postavení, mít samé 
jedničky na vysvědčení, 
vydělávat hodně peněz, 
být slavní, úspěšní, velcí, o 
tom nikde Bible nehovoří. 
Smyslem našeho života je 
zobrazovat Pána Boha, k 

tomu jsme byli stvořeni. 
To znamená nechat ho v 
sobě působit a žít tak, aby 
jej ostatní lidé měli šanci 
přese mne zahlédnout a 
tak jej díky mně poznat. 
Růst v Kristu tedy zname‐
ná zmenšovat se. Čím 
skromněji to ž člověk 
smýšlí o sobě,  m většího 
Boha může uvidět,  m 
vzácnější lidé kolem sebe 
poznat. A naopak ‐ čím si 
člověk připadá větší,  m 
je mu Pán Bůh menší. A 
druzí lidé teprve!  

Švýcarský protestantský 
teolog Karl Barth napsal: 
"Jsou velcí vynálezci, velcí 
stavitelé, velcí skladatelé, 
velcí malíři, ale jen malí 
teologové."  U teologa a 
každého věřícího člověka, 
křesťana, jde právě o to, 
aby co nejméně překážel 

Božímu slovu, které má 
nést do světa.  

Otevřeme si znovu Bibli ‐ 
Lukášovo evangelium 4,5‐
7: „Pak ho ďábel vyvedl 
vzhůru, v jediném okamži‐
ku mu ukázal všechna krá‐
lovství země a řekl: "Tobě 
dám všechnu moc i slávu 
těch království, poněvadž 
mně je dána, a komu chci, 
tomu ji dám: Budeš‐li se 
mi klanět, bude to všech‐
no tvé." 

Určitě víte, o jaký text se 
jedná. Satan chce svést 
Ježíše a pokouší ho. A jak 
to dělá? Vyvádí ho vzhůru, 
vzhůru nad všechny lidi. 
Chce, aby se na ně Ježíš 
podíval z vrchu, aby cí l 
nad lidmi převahu, moc, 
aby byl po lidsku vyšší. 
Ježíš ale o nic takového 
nestál. V jednom dílu ve‐
černíčku o Machovi a Še‐
bestové se stala taková 
zajímavá věc. Manželé se 
rozhodli, že žít s lidmi na 
zemi už nechtějí, že lidi 
kolem sebe nepotřebují, 
že je jenom obtěžují. Mys‐
lím, že se ten díl jmenoval 
O lidech, kteří nikoho ne‐
potřebovali. No a zajímavé 
na tom bylo právě to, kam 
se  to lidé dostali. Díky 
kouzelnému sluchátku se 
jim to ž toto přání splnilo. 
Ocitli se nad všemi lidmi, 
vzhůru nad nimi, vznášeli 
se nad lidmi v mracích. 
Byli výš než ostatní, byli na 
místě, kde nikoho nepo‐
třebovali. I autor večerníč‐
ku věděl, že být po lidsku 
větší a výš, být nad někým 
znamená druhým říkat, že 
je nepotřebuji. 

Ježíš o satanovou nabídku 
nestál ani trochu. Nechce 
se na lidi dívat z vrchu, 

Růst,  
tedy 

menšit 
se 

(Pokračování na další straně) 
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nechce mít nad nimi pře‐
vahu, naopak. A co víc? 
Ježíš nejenže se na člověka 
nedívá z vrchu, ale dívá se 
na člověka zespoda! Krás‐
ný příklad najdeme ve 
známém biblickém textu, 
který si čteme vždy při 
slavnos  Večeří Páně. Je 
to chvíle, kdy jde Ježíš člo‐
věku mýt nohy. 

Přečtěme si známý text  
Janova evangelia 13,3‐5: 
„Ježíš vstal od stolu a vě‐
dom si toho, že mu Otec 
dal všecko do rukou a že 
od Boha vyšel a k Bohu 
odchází, odložil svrchní 
šat, vzal lněné plátno a 
přepásal se; pak nalil vodu 
do umyvadla a začal učed‐
níkům umývat nohy a u ‐
rat je plátnem, jímž byl 
přepásán.“ 

Když někomu umýváte 
nohy, je nemožné se na 
něj dívat přezíravě, 
svrchu. Ježíš hledí na mě, 
na tebe, s úctou a zá‐
jmem, pohledem věrného, 
soucitného služebníka. A 
m je náš Bůh tak velký. 

Právě takového Boha má‐
me nechat v sobě praco‐
vat, za mco my se bude‐
me menšit a menšit, až si 
budeme moci říci jako 
apoštol Pavel v dopisu 
Galatským 2:20: „Nežiji už 
já, ale žije ve mně Kristus.“ 

Jsme spaseni  m, co dělá 
Bůh, ne  m, co děláme 
my. Dobré skutky děláme, 
ne abychom byli spaseni, 
ale protože jsme spaseni.  
Přečteme si na závěr nyní 
podobenství o nemilosrd‐
ném služebníku z Matou‐
šova evangelia 18, 23‐35: 

"S královstvím nebeským 
je to tak, jako když se je‐
den král rozhodl vyžádat 

účty od svých služebníků. 
Když začal účtovat, přived‐
li mu jednoho, který byl 
dlužen mnoho  síc hřiven. 
Protože mu je nemohl vrá‐
t, rozkázal ho pán prodat 

i s ženou a dětmi a se 
vším, co měl, a nahradit 
ztrátu. Tu mu ten služeb‐
ník padl k nohám a na ko‐
lenou prosil: 'Měj se mnou 
strpení a všechno   vrá‐
m!' Pán se ustrnul na 

oním služebníkem, pro‐
pus l ho a dluh mu odpus‐
l. Sotva však ten služeb‐

ník vyšel, potkal jednoho 
ze svých spoluslužebníků, 
který mu byl dlužen sto 
denárů; chy l ho za krk a 
křičel: 'Zaplať mi, co jsi 
dlužen!' Jeho spoluslužeb‐
ník mu padl k nohám a 
prosil ho: 'Měj se mnou 
strpení, a zapla m   to!' 
On však nechtěl, ale šel a 
dal ho do vězení, dokud 
nezapla  dluh. Když jeho 
spoluslužebníci viděli, co 
se přihodilo, velice se za‐
rmou li; šli a oznámili své‐
mu pánu všecko, co se 
stalo. Tu ho pán zavolal a 
řekl mu: 'Služebníku zlý, 
celý tvůj dluh jsem   od‐
pus l, když jsi mě prosil; 
neměl ses také ty smilovat 
nad svým spoluslužební‐
kem, jako jsem se já smilo‐
val nad tebou?' A rozhně‐
val se jeho pán a dal ho do 
vězení, dokud nezapla  
celý dluh. Tak bude jednat 
s vámi můj nebeský Otec, 
jestliže ze srdce neodpus‐
te každý svému bratru." 

Služebník, který dlužil své‐
mu pánu mnoho  síc hři‐
ven, prožil odpuštění. Vel‐
komyslný, velkorysý pán 
mu dluh odpus l. Dlužník 
byl ospravedlněn, omilost‐
něn. Tak je to přesně i s 
námi. Pán Bůh nás díky 

tomu, co pro nás Ježíš 
udělal, omilostnil, ospra‐
vedlnil. My sami, stejně 
jako dlužný služebník, 
k tomu nemůžeme nic 
přidat ani ubrat. Rozhod‐
nu  o odpuštění bylo je‐
nom v rukou Pána Boha. 
Na služebníku, na nás, je 
jenom tento úžasný projev 
milos  přijmout. Což sa‐
mozřejmě uděláme velmi 
rádi. Tím ale příběh ne‐
končí.  Služebník poté, co 
získal milost u svého pána, 
nebyl schopen být milo‐
srdný k tomu, kdo stál níže 
než on, kdo mu dlužil 
mnohem méně, než dlužil 
on. Drží ho pod krkem a 
křičí  ‐ zaplať mi, co jsi dlu‐
žen. Je to pochopitelné? 
Nemilosrdný služebník 
přijal odpuštění a milost 
svého pána, ale  nesmilo‐
val se se svým bližním a 
skončil tak stejně ve věze‐
ní. Protože nebyl pokorný, 
nezačal se z velké Boží 
milos  menšit, nedopadlo 
to s ním dobře. Zkazil, co 
mohl.  

Milí přátelé, přála bych si, 
abychom byli Pánu Bohu 
vděční za to, co pro nás 
udělal a dělá, abychom se 
nepřipravili o věčný život 
jako nemilosrdný služeb‐
ník, který stejně nakonec 
skončil ve vězení.. Namís‐
to aby se jeho zbytnělé 
ego sklonilo a nechalo za‐
zářit Boha. Z nás nic dob‐
rého to ž nevychází. Za‐
končila bych znovu přímou 
řečí Jana Kř tele, kterou 
jsme četli v úvodu: „On 
musí růst, já však se men‐
šit“. Budu‐li růst v Kristu 
znamená to, že jsem stále 
menší a stále více může 
být vidět Kristus. A tak to 
má být. Amen.                           
  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 14:00 
Nácvik duchovních písní s dětmi, 
vede Luboš Olah, 16:00 Biblická 
hodina a zkouška romské skupiny 
Boží cesta, vedou T. Kábrt a B. Zá‐
mečník  

KAŽDÝ ČTVRTEK 18:00 Nácvik zpěvu 
s Hedou Bauerovou 

KAŽDÝ PÁTEK 15:30 Příprava hudeb‐
níků, zpěváků a účinkujících na 
romskou bohoslužbu, 17:30  Studi‐
um Bible s Kábrtovými: Základy víry   

SOBOTA 6.8. 9:30 Sobotní škola:  
Kristova metoda,11:00 Kázání Mar‐
na Lindtnera, 14:00 Bohoslužba s 

romskou skupinou Boží cesta a M. 
Lindtnerem 

ÚTERÝ 9.8. 18:00 Modlitební setkání 
u Olahových v Sokolově, Heyrov‐
ského ulici  

SOBOTA 13.8. 9:30 Sobotní škola: 
Ježíš a dobro lidí, 11:00 Kázání To‐
máše Kábrta, 14:00 Bohoslužba s 
romskou skupinou Boží cesta a To‐
mášem Kábrtem 

SOBOTA 20.8. 9:30 Sobotní škola: 
Ježíš projevoval soucit, 11:00 Kázá‐
ní Enocha Mar nka, 14:00 Boho‐
služba s romskou skupinou Boží 
cesta a H. Kábrtovou 

ÚTERÝ 23.8. 18:00 Modlitební setká‐
ní u Jiřího Bauera staršího v Lok , 
Sportovní 539/3 

SOBOTA 27.8. 9:30 Sobotní škola: 
Jak Ježíš naplňoval potřeby lidí, 
11:00 Kázání Fran ška Byrtuse, 

14:00 Bohoslužba s romskou skupi‐
nou Boží cesta a T. Kábrtem, 18:00 
Hudební fes val pro Hospic Motýl v 
Městském divadle Sokolov (pro dě‐
 do 15 let zdarma, ostatní 100 Kč)  

NEDĚLE 28.8. Výlet pro dě  na 
ra ech po Ohři z Nebanic, nalodění 
u splavu nad mostem 9:00, vlak do 
Nebanic ze Sokolova 7:54 

  Více na //sokolov.casd.cz 

 

PŘIPRAUJEME: 

NEDĚLE 18.9. 8:30 Výlet pro dě  se 
sdružením Pohlazení do Techmánie 
Plzeň, odjezd auty od modlitebny 

SOBOTA 24.9. 9:30 Společná slav‐
nost Večeře Páně s M. Lindtnerem 
a B. Zámečníkem  

Od 2. července jsou sobotní odpo‐
lední romské bohoslužby vždy od 14 
hodin. Čas dopolední bohoslužby 
zůstává nezměněn, začíná se v 9.30 
hodin. Výjimkou bude společná slav‐
nost Večeře Páně 24.9., která se ko‐
ná od 9:30 hodin.  (tk) 

8 

      

AKCE V SRPNU 

ROMSKÉ BOHOSLUŽBY 
JSOU NOVĚ OD 14 HODIN 


