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Sociální projekt Tabita 
aneb Plníme přání po‐
třebným, který se usku‐
tečňuje v sokolovském 
sboru již dva roky, se již 
potře  hlásí o grant Čes‐
kého sdružení Církve 
adven stů sedmého 
dne.  Církev v říjnu vy‐
hlásila výzvu k podání 
žádos  o grant na rok 
2017, jehož účelem je 
pomoci zkvalitnit život 

sociálně a zdravotně 
potřebných osob, 
zejména seniorů a osob 
se specifickými potřeba‐
mi, ve sborech církve 
adven stů a v místech, 
kde církev a její členové 
působí. Celková částka 
uvolněná pro rok 2017 
je 800 000 korun. Fi‐
nanční prostředky po‐
cházejí z majetkového 
vyrovnání s církvemi. 

Zejména sbory a organi‐
zace při církvi adven s‐
tů v Čechách jsou pozvá‐
ny rozvinout svou soci‐
ální, diakonickou 
a pastorační činnost, 
která je nesena křesťan‐
skými hodnotami a re‐
spektuje duchovní ob‐
last života člověka. 
V sociálním projektu 
Tabita v současné době 
působí deset lidí. O šest 
potřebných lidí, čtyři 
seniory a dvě osoby 
s pos žením, se starají 
společně s koordinátor‐
kou projektu Hanou Ká‐
brtovou tři ženy. Pravi‐
delně je navštěvují 
v jejich domovech a 
uskutečňují jejich přání 
pro zkvalitnění jejich 
života.  

Církev přispěla na pro‐
jekt v roce 2016 částkou 
110  síc korun. V roce 
2017 budou podpořeny 
projekty zaměřené na  
podporu seniorů a osob 
s pos žením, jejich ak ‐
vizaci a vzdělávání ‐ na  
dobrovolnickou činnost 
ve prospěch seniorů a 
dále osob s pos žením 
vedoucí ke zkvalitnění 
jejich životů.  

Tabita vstupuje 
do třetího roku 

10/2016 
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Dary lze posílat na účet Tabita... 
Milí přátelé, v našem 
sboru se konají každou 
sobotu dvě sbírky. Prv-
ní je určena chudým 
lidem ve světě, aby se 
mohli dozvědět o Pánu 
Bohu. Tuto sbírku ce-
lou přeposíláme Čes-
kému sdružení Církve 
adventistů sedmého 
dne. Druhá sbírka je 
určena na provoz sbo-
ru – energie, čisticí 
prostředky, údržba do-
mu atd. Peníze z této 
sbírky zůstávají ve 
sboru. Chtěla bych vás 
všechny upozornit na 
možnost zasílání va-
šich finančních darů 
rovnou na účet našeho 
sboru s přiděleným va-
riabilním symbolem. 
Všechny finanční pří-
spěvky směřující do 
církve, například na 
provoz sboru, misii ve 
světě, sociální účely 
apod. je možné totiž 
odečíst ze základu da-
ně. Základní podmín-
kou je, že celková výše 
darů v 1 roce musí být 
minimálně 1000 korun 
nebo přesáhnout 2 % 
původního daňového 
základu. Výše daňové-
ho odpočtu je od roku 
2014 zvýšena na 15 % 
původního základu da-
ně (dříve 10 %). 

Číslo účtu Sboru Církve 
adven stů sedmého 
dne v Sokolově je 
  162333481/0600 
PROVOZ SBORU:        
Variabilní symboly jed‐
notlivých výdajových 
fondů:         
Fond oprav          216        
Fond drobných provoz‐
ních výdajů        217 
Fond spotř. energií  218 
Fond majetku       219 
Fond mezd        220 
Fond ostatních příjmů a 
výdajů         221 
Fond nájemného place‐
ného sborem       222 
Fond sociální       223 
Fond osobní služby  224 
Odd. evangelizace    225 
Odd. knižní evang.   226 
Odd. sobotní školky 227 
Romské bohoslužby 228 
Soc. projekt TABITA 229       
SBOROVÁ ADOPCE   
DĚTÍ NA DÁLKU ‐ Ban‐
glaKids (podpora ban‐
gladéšských dě )      123  
DESÁTKY‐ nutno požá‐
dat o variabil. symbol  
a) na účet sboru 
  162333481/0600          
b) na účet Českého 
sdružení CASD 
  2124349/0800             
MISIE VE SVĚTĚ ‐   
  2124349/0800, 
var. s. 1151, k.s. 0308   
SPOL. POHLAZENÍ 
  348285/0600 
Převody darů přímo na 
účet usnadní službu 
pokladníkům.   (hk) 

(Pokračování ze str. 1)   
Dále na rozjezd nových a 
začínajících veřejně pro‐
spěšných projektů a na 
podporu vzdělávání těch, 
kteří chtějí rozvinout své 
dovednos  a znalos  
s cílem zapojit se do soci‐
álních ak vit církve 
(např. tlumočení neslyší‐
cím, vedení dobrovolnic‐
kých center ADRA, do‐
provázení umírajících a 
pozůstalých…). Žádost se 
podává elektronicky na 
předepsaném formuláři 
do 9. 11. 

Více informací včetně 
přihlášek, povinných pří‐
loh, metodiky je na we‐
bových stránkách ceske‐
sdruzeni.cz. Informace, 
konzultace a pomoc 
s tvorbou projektu a vy‐
plněním žádos  o grant 
poskytuje Mgr.  Daniel 
Hrdinka, tel. 776 085 
654, e‐mail: socialnisluz‐
ba@ceske sdruzeni.cz.  
Ve stejné době je možné 
také požádat o finance v 
grantovém řízení města 
Sokolova. Lhůta pro po‐
dání žádos  o příspěvek 
na celoroční činnost roku 
2017 a o příspěvek na 
jednotlivou akci konanou 
v prvním čtvrtle   začíná 
běžet 17. 10.  a končí 
dnem 15. 11. 2016. Soci‐
ální projekt  sboru mohl 
být v roce 2016 realizo‐
ván i díky finanční pod‐
poře města Sokolova, 
které přispělo  částkou 
50  síc korun.        (hk) 
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„To tajemství zní: Kristus žije 
ve vás; jeho sláva bude i vaší 
slávou.“  
  (Koloským 1,27)  
V listu Koloským odhalil Pán 
Bůh skrze apoštola Pavla 
svému svatému lidu, tedy 
těm, kteří Boha milují a kteří 
pro něho žijí, tedy věřím, že 
nám, největší tajemství naše‐
ho života.  Milí přátelé, milé 
sestry a milí bratři, když má‐
te Ježíše, když ve vás Ježíš 
žije, máte všechno. Když ho 
nemáte, když ve vás nežije, 
když tomuto tajemství ještě 
ke všemu ani nerozumíte, je 
to jako byste neměli a nebyli 
nic.  
Víte, proč dosud nezanikla 
církev, přestože se mnozí 
mocní tohoto světa snažili 
církev zlikvidovat? Protože 
v ní žije Kristus – to je tajem‐
ství živé církve, to je její 
know ‐ how. Pokud je toto 
pravda i zde, pokud Kristus 
žije v nás, v naší církvi, 
v našem sboru, ve mně, 
v tobě, pak máme neodola‐
telný vliv na své okolí. Pokud 
v nás Kristus žije, pak za námi 
lidé sami přicházejí, radí se, 
ptají, usilují o naše přátelství, 
protože vnímají, i když to 
nedovedou pojmenovat, že 
máme v sobě cosi nádherné‐
ho. My ale víme, že to není 
„něco“, že je to Kristus v nás. 
Pokud žije Kristus v nás,  jeho 
slávu, moudrost, lásku, trpě‐
livost, milosrdenství, soucit, 
pokoj, ale i jeho autoritu a 
moc nejde zamaskovat, ne‐
jde ji zakrýt, prostě nás pro‐
stupuje. Dere si cestu ven, 
září do tmy současného svě‐
ta. Lidé možná mluví o pozi‐
vní energii, o auře, která 

nás obklopuje, o vyrovnané 
či charisma cké osobnos …
ale my víme, že to tak není. 
To, co lidé vnímají, není naše 
zásluha. Není to díky našemu 
výkonu, sebekázni či dokona‐
lému charakteru, je to důsle‐
dek toho, že Kristus žije 
v nás! Nepla , že Ježíš plus 
něco (naše vědomos , záslu‐

hy, vůle) je všechno, ale pla‐
, a to si dobře zapamatuj‐

me: Ježíš plus nic rovná se 
všechno.  
„Kdo má Syna, má život; kdo 
nemá Syna Božího, nemá 
život.“ (1.Jan 5:12) 
Pokud je pro nás Kristus ně‐
kde v nebi, někde v učení, 
někde ve vedení církve nebo 
sboru, ale není v našem srdci 
a životě, tak je to k ničemu. 

Můžeme o něm krásně hovo‐
řit, můžeme dennodenně číst 
Bibli a citovat z ní úžasné 
verše, můžeme pořádat 
přednášky, výstavy, koncer‐
ty, sportovní akce a já nevím 
co všechno, ale není to 
k ničemu, pokud ve mně, 
pokud v nás, nežije Kristus. 
Ten, kdo má vliv, je Kristus. 
Ten, kdo může uzdravit ne‐
mocné a zraněné na těle i na 
duši, ten, kdo dokáže smířit 
manžele, rodiče s dětmi, 
přátele, sousedy, bratry, 
sestry, dokonce i nepřátele, 
ten, kdo dává sílu odpus t, 
ten, kdo mění naše srdce, 
ten, kdo osvobozuje ze závis‐
los , je Ježíš Kristus. Pokud 
v nás Kristus nežije, stáváme 
se jen trapnými ak visty, 
kteří běhají po městě a lanaří 
lidi do církve. Podivíny, kteří 
rozdávají rozumy a sami si 
neví rady se svým životem.  
Bůh se rozhodl zjevovat 
v tomto světě prostřednic‐
tvím našich tváří, našeho 
chování a jednání, prostřed‐
nictvím lidí. Jsme jeho spolu‐
pracovníci, nástroje, ale to 
pouze tehdy, když mu dovolí‐
me žít v našich srdcích. Mož‐

ná máme občas zkušenos  
s  m, jak skrze nás Bůh jed‐
nal, ale pokud se k němu 
připojujeme jenom někdy, 
nestačí to. Prosme Pána Bo‐
ha, aby v nás nežil jenom 
občas, ale stále. On po tom 
touží mnohem více, než my. 
Komu toto tajemství Bůh 
odhalil? „Svatému lidu.“  
Nejvyšší lidskou hodnotou je 
dobro, ale Bůh má pro člově‐
ka ještě vyšší hodnotu než 
dobro, a tou je svatost. Co je 
svaté, nepodléhá zákonům 
tohoto světa, zákonům džun‐
gle, pomíjivos , co je svaté, 
Boží, je věčné. Pokud v nás 
bude žít svatý Ježíš, stáváme 
se svatými, věčnými i my. Být 
svatý znamená být jiný, být 
z jiného světa, než je náš.  
Dnešní moderní člověk 21. 
stole  žije v uspěchané do‐
bě, je neustále zaneprázdně‐
ný, ale člověk svatý, jiný, 
žijící ve věčnos , má času 
dost. Díky Ježíšově přítom‐
nos  v jeho srdci má dost 
času i na to, aby navštěvoval 
nemocné, pomáhal trpícím, 
hladovým, vězněným, po‐
vzbuzoval skleslé na duchu… 
Možná mu zbude méně času 
na jeho časné záliby, koníčky, 
radovánky, ale o to více času 
má pro ty, kteří si zoufají, 
kteří hledají pomoc.   
Dnešní moderní člověk 21. 
stole  žije ze strachu 
z budoucnos . Neustále se 
pojišťuje, zabezpečuje, spoří 
si na stáří a trne hrůzou, co 
s ním bude, až bude starý. 
Člověk svatý, jiný, se budouc‐
nos  nebojí. Žije s důvěrou 
v Boží přítomnost, má jistotu 
spásy. Kdo chce něco lepšího 
než Kristovu laskavou a neú‐
navnou péči o trpící, ten, kdo 
Kristovu lásku ke všem lidem 
odmítá přijmout, ten, kdo si 
chce užívat co nejvíce rado‐
vánek tohoto světa, nezná to 
tajemství: že to ž bez Krista 
nemá a neužije ve skutečnos‐
 vůbec nic, s ním všechno.  

     PAVEL ZVOLÁNEK  

Kristus 
v nás 
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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 1.10. 9:30 Sobotní škola:  
Zemře‐li muž, ožije snad opět?, 
11:00 Kázání Ladislava Landsfelda, 
14:00 Bohoslužba s romskou skupi‐
nou Boží cesta a H. Kábrtovou 
NEDĚLE 2.10. 10:30 Evangelizační 
bohoslužba „Plamen Ducha nezhá‐
šejte“ se slovem T. Kábrta a hud‐
bou H. Bauerové a L. Olaha v Klubu 
Šnek Kraslicích   
ÚTERÝ 4.10. 18:00 Modlitební setká‐
ní u Novákových v Těšovicích 
SOBOTA 8.10. 9:30 Sobotní škola: 
Velký spor, 11:00 Kázání Hany Ká‐
brtové, 14:00 Bohoslužba s rom‐
skou skupinou Boží cesta a Luká‐
šem Bujnou 
NEDĚLE 9.10. 9:30 Setkání koordiná‐
torů a realizátorů sociálních ak vit 
církve v modlitebně Praha‐Sedlec,  
11:30 výprava oddílu Agara vlakem 
do Karlových Varů na rozhlednu 
Diana, do domu motýlů, na vyhlíd‐
ku Petra Velikého a k Vřídlu, 16:00 
Slavnost svatého křtu Luboše Ciny ‐ 

sbor Bratrské jednoty bap stů v 
modlitebně adven stů v Sokolově 
SOBOTA 15.10. 9:30 Sobotní škola: 
To máme od Boha přijímat jen dob‐
ro?, 11:00 Kázání M. Lindtnera, 
14:00 Bohoslužba s romskou skupi‐
nou Boží cesta a M. Lindtnerem,  
ÚTERÝ 20.9. 18:00 Modlitební setká‐
ní u Látalových v Šabině 2, 18:00 
Nebezpečí zabezpečování ‐ Úvod 
do Bible s T. Kábrtem v Městské 
knihovně Loket 
ČTVRTEK 20.10. 18:00 Tváří v tvář ‐ 
Úvod do Bible s T. Kábrtem v Měst‐
ské knihovně Chodov  
SOBOTA 22.10. 9:30 Sobotní škola: 
Bůh a lidské utrpení, 11:00 Kázání 
Enocha Mar nka, 14:00 Odpolední 
bohoslužba s hudební skupinou Bo‐
ží cesta a T. Kábrtem, 17:00 Kon‐
cert P. Kantora ve sboru K. Vary 
NEDĚLE 23.10. 9:00 Mimořádná 
konference ČS unie církve v Brně 
PONDĚLÍ 24.10. 18:00 Zadarmo vs. 
nadarmo ‐ Úvod do Bible s T. Kábr‐
tem v Klubu Šnek v Kraslicích 
SOBOTA 29.10. 9:30 Sobotní škola: 
Zlořečit dni, 11:00 Kázání Mar na 
Lindtnera, 14:00 Odpolední boho‐
služba s hudební skupinou Boží ces‐
ta a M. Lindtnerem   
NEDĚLE 30.10. 8:00 Výlet pro dě  s 
Pohlazením do úpravny vody Horka 

  Více na //sokolov.casd.cz 
 

PŘIPRAVUJEME: 
ÚTERÝ 1.11. 18:00 Modlitební setká‐
ní u Míši Krokové v Sokolově, ulici 
Slavíčkově 1677 

      

AKCE V ŘÍJNU 


