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Známý americký herec a 
režisér Mel Gibson natočil 
se svými spolupracovníky 
nový výpravný film 
“Hacksaw Ridge” (Pilový 
hřeben) zobrazující příběh 
Desmonda T. Dosse (1919‐
2006), adven sty sedmé‐
ho dne, který za druhé 
světové války narukoval 
do americké armády s  m, 
že odmítá používat zbraně 
k zabíjení lidí. Byl proto 
nakonec zařazen k fronto‐
vým zdravotníkům, kde 
beze zbraně a se zcela mi‐
mořádnou odvahou za‐
chránil mnoho lidských 

životů. Film má v sokolov‐
ském kině Alfa premiéru 
ve čtvrtek 10. listopadu od 
20 hodin. (reprízy jsou  
11.,13., 16. od 20 a 
30.11. od 17:30 h).    

Po válce byl Desmond 
Doss za své hrdinství  jako 
první odpůrce zbraní v 
historii americké armády 
oceněn Kongresem USA 
Medailí c , nejvyšším vy‐
znamenáním za vojenskou 
chrabrost. Desmond Doss 
se již jako chlapec pod vli‐
vem biblického příběhu o 
Kainovi a jeho bratru Ábe‐

lovi a Desatera s přikázá‐
ním “Nezabiješ” rozhodl, 
že se nikdy nebude podílet 
na žádném zabíjení lidí. Ve 
svých třiadvace  letech, v 
roce 1941 po vstupu USA 
do války, se stal zdravotní‐
kem 307. pěšího pluku 77. 
pěší divize Armády Spoje‐
ných států. Při odvodu 
požádal o nebojové zařa‐
zení, což si odvodní komi‐
se vyložila jako odpírání 
vojenské služby. Doss však 
neodmítal jít do boje, jen 
nechtěl být ozbrojen a 
zabíjet. Nakonec byl tedy 
zařazen jako frontový 
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zdravotník. Se svou jed‐
notkou byl nasazen do 
bojů v oblas  Tichého oce‐
ánu. Do všech bitev vstu‐
poval vždy zcela neozbro‐
jen a s modlitbou, nenosil 
dokonce ani nůž, jen svou 
Bibli. Odmítal kohokoliv 
zabít. 

Mladík se u svých spolubo‐
jovníků nesetkával s po‐
chopením. Vojáci se mu 
vysmívali, bili ho, házeli po 
něm boty a jeden seržant 
se jej pokusil dostat před 
válečný soud za neupo‐
slechnu  rozkazu nosit 
pušku. Desmond všechny 
ústrky překonával  m, že 
se modlil k Bohu a četl si 
ve své Bibli, kterou mu ke 
svatbě věnovala jeho milo‐
vaná žena. Chování vojáků 
se změnilo, když poznali 
Desmonda Dosse v bojích. 
Hned při prvním bojovém 
nasazení jednotky v polo‐
vině roku 1944 během 
bitvy o ostrov Guam v ob‐
žných podmínkách za‐

chránil řadu svých zraně‐
ných spolubojovníků, za 
což si vysloužil první Bron‐
zovou hvězdu. V listopadu 
téhož roku se jeho divize 
vylodila na filipínském os‐
trově Leyte. Zde získal dru‐
hou Bronzovou hvězdu, 
když bez kry  přeběhl pod 
nepřátelskou palbou ke 
dvěma postřeleným vojá‐
kům. Jeden sice zemřel, 
druhého však Doss za 
ostřelování sniperů dovle‐
kl do bezpečí. 

V březnu 1945 začala vel‐
mi těžká a dlouhá bitva o 
Okinawu. Desmond Doss 
byl zdravotníkem I. roty, 
která měla na Okinawě 5. 
května dobýt asi 120 me‐
trů vysoký útes zvaný 

“Hacksaw Ridge” (Pilový 
hřeben). Když se vojáci 
dostali s pomocí lan na 
vrchol, dostali se do těžké 
dělostřelecké, minometné 
a kulometné palby, která 
zranila na 75 mužů a zby‐
tek donu la se stáhnout. 
Vojín Doss se odmítl ukrýt, 
zůstal v ostřelovaném pro‐
storu a snášel jednoho 
zraněného po druhém k 
okraji útesu. Odtud zraně‐
né ručně spouštěl na la‐
nech do bezpečí. Tuto 
smrtelně nebezpečnou 
činnost Doss prováděl ne‐
přetržitě 12 hodin pod 
neustávajícím japonským 
ostřelováním a každého ze 
75 zachráněných vojáků 
musel sám na laně spus t 
o 12 metrů níž. Za každé‐
ho zachráněného děkoval 
Desmond na modlitbě Bo‐
hu. “Ještě jednoho, Pane, 
prosím, ještě alespoň jed‐
noho,” modlil se po kaž‐
dém úspěšném zásahu, 
dokud nezachránil všech‐
ny. 

V podobných akcích neo‐
hroženě pokračoval až do 
21. května 1945. Tehdy při 
nočním útoku své roty 
jako vždy v přední linii za‐
chraňoval životy do chvíle, 
než jej na noze zranily 
střepiny přilétnuvšího gra‐
nátu, který Doss odkopl od 
svých spolubojovníků a 
m je zachránil. Sám se 

ošetřil a znovu se věnoval 
ostatním. Až po pě  hodi‐
nách se k němu dostali 
nosiči raněných. Naložili 
jej a nesli do bezpečí, když 
je překvapil japonský útok. 
Doss v té chvíli spatřil 
vážněji raněného muže, 
kterého přikázal nosičům 
naložit místo sebe. Když 
vyčkával jejich návratu, 

zasáhl jej japonský odstře‐
lovač do ramene. Těžké 
tříš vé zranění si znovu 
ošetřil a ob žným teré‐
nem se odplazil asi 300 
metrů na stanici první po‐
moci. Ztra l při tom svou 
Bibli. Vojáci z jeho jednot‐
ky se o tom dozvěděli, po 
znovudoby  území prohle‐
dali, Bibli našli a s vděč‐
nos  ji poslali Desmondovi 
do nemocnice. Poznali jej 
jako muže modlitby a Boží 
záchrany. 

Když mu americký prezi‐
dent Harry Truman 12. 
října 1945 předával Me‐
daili c , prohlásil: „Jsem 
na vás hrdý, toto ocenění 
si skutečně zasloužíte. 
Myslím, že je to větší čest 
než být prezidentem.“ De‐
smond Doss pak po boku 
své manželky řekl noviná‐
řům: „Děkuji Bohu, že mi 
umožnil zachovat víru v 
této válce a zachránit tolik 
lidí.“ Stal se národním hr‐
dinou. Celý život zůstal 
věrný Božímu Desateru 
včetně zachovávání sobot‐
ního dne odpočinku. Ze‐
mřel ve věku 87 let v roce 
2006. 

Na plakátech propagují‐
cích nový film je slogan: 
“Když přišel rozkaz k ústu‐
pu, jeden muž zůstal” a 
snímek amerického vojáka 
běžícího směrem k nebez‐
pečí na zakouřeném bojiš‐
. Desmonda Dosse hraje 

Andrew Garfield. Na sním‐
ku spolupracovali  také 
Terry Benedict, který již o 
Dossovi natočil oceňovaný 
dokumentární film, a Stan 
Jensen, vedoucí oddělení 
komunikace a náboženské 
svobody při ústředí církve 
adven stů v Kanadě.      
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Církev adven stů pořá‐
dá na celém světě každý 
den od soboty 5.11. do 
soboty 12.11. setkávání 
ke společnému přemýš‐
lení o Božím slově na 
téma „Misie v našem 
životě“ a k modlitbám. 
Doprovodné texty  jsou 
k dostání ve sboru. K 
tzv. modlitebnímu týd‐
nu se připojí i sokolov‐
ský sbor takto: 
Neděle  6.11. Pačanovi 
17:00 Bukovany 120 
Pondělí 7.11. Novákovi 
18:00 Těšovice 72 
Úterý 8.11. Bauerovi 
18:00 D.olní Rychnov U 
Hřiště 467,    
Středa 9.11. .J.Bauer st., 
18:00 Loket, Sportovní 
Čtvrtek 10.11. Věra 
Grygarová, 18:00 Soko‐
lov, Pionýrů 1330,  
Pátek 11.11. Modliteb‐
na, 18:00, Sokolov, Kras‐
lická 14 
Sobota 12.11. Modliteb‐
na, 11:00 Sokolov, Kras‐
lická 14 
K této příležitos  připra‐
vila internetová televize 
HopeTV.cz zamyšlení 
kazatele Jindřicha Čer‐
nohorského s názvem 
„Na všechny strany“.  

Týden 
modliteb Wi enberg (APD). Boho‐

službou s přímým rozhla‐
sovým a televizním přeno‐
sem pod mo em "Zde 
stojím" zahájil sbor církve 
adven stů v Lutherově 
městě Wi enbergu v so‐
botu 29. 10. evropský rok 
reformace inspirovaný 
500. výročím zveřejnění 
Lutherových 95 tezí k re‐
formě církve 31. 10. 1517. 
Akce se promítala ve více 
než 200 adven s ckých 
kostelů a modliteben v 
Německu a sledovaly ji 
stovky lidí na internetu. 
Dr. Johann Gerhardt, uči‐
tel prak cké teologie na 
vysoké teologické škole 
církve ve Friedensau, se 
ve svém kázání při boho‐
službě inspiroval Luthero‐
vým prohlášením "Zde 
stojím a nemohu jinak" na 
říšském sněmu ve 
Wormsu (1521), kde mu‐
sel reformátor svou víru 
bránit. „Ve skutečnos  
mohlo všechno klidně zů‐
stat při starém,“ řekl Ger‐
hardt. "Církev byla ne‐
mocnicí pro duši. Knížata i 
císař měli peníze a moc. 
Věda a umění vzkvétaly. 
Pokud jste byli poslušní a 
nevyčnívali, mohli jste žít 
v rela vním klidu." A přes‐
to tam byla touha po svo‐
bodě. "Protože svoboda 
neexistovala." 
Na říšském sněmu ve 
Wormsu s císařem, kníža‐
ty a vysokými duchovními 
stačilo „mníškovi“ Luthe‐
rovi jedno slovo "odvolá‐
vám" a jeho těžká pouť by 
se stala lehkou. Mohl si 
pěkně v  chos  ponechat 
svá přesvědčení, pouze je 
neříkat na veřejnos .  

Ale Luther řekl, že pokud 
nebude přesvědčen svě‐
dectvím Písma svatého a 
jasnými důkazy, "ne pape‐
žem a koncily," nemůže 
ani nechce odvolat, 
"protože učinit cokoli pro‐
 svědomí není ani bez‐

pečné ani prospěšné. Bo‐
že, pomoz mi. Amen. " 
Přes nevěřícný úžas, že se 
někdo odvažuje tak mlu‐
vit, to nebyl pro Mar na 
Luthera konec, ale jeho 
"úžasný začátek," řekl 
Gerhardt. "Evangelium 
opět zazářilo." Člověk ne‐
smí hrát zbožné hry, ch t 
být dokonalý, u kat, scho‐
vávat se, kupovat si od‐
pustky. Člověk smí stát 
rovně a svobodně před 
Bohem. Před Bohem, kte‐
rý jej zná do hloubky duše 
a přijímá jej v jeho selhá‐
ních. "Tomuto Bohu se 
svěřit, to je víra, která je 
požehnaná, dosud i zítra," 
zdůraznil Gerhardt. 
Svoboda evangelia podle 
profesora nečiní člověka 
sobeckým nebo lhostej‐
ným podle hesla  "Hlavně 
já". Nevede k zbožné izo‐
laci, ale je předpokladem 
pro zodpovědnost. Být 
zodpovědný patří k pravé‐
mu obrazu a důstojnos  
člověka vůči Bohu. Všude, 
kde se lidé zřekli odpověd‐
nos , v dobrém úmyslu 
jako rady a pomoci nebo v 
úmyslu zlém, tam byli na‐
konec vždy degradováni 
na pouhé příjemce příka‐
zů, kde podlehli nátlaku a 
slepé poslušnos  bez kri‐
ckého myšlení a došlo k 

zničení lidské důstojnos  
a k jednání pro  Božímu 
stvoření. 

Rok reformace 
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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   
ÚTERÝ 1.11. 18:00 Modlitební setká‐
ní u Míši Krokové v Sokolově, Sla‐
víčkova 1677 
ČTVRTEK 3.11. 18:00 Zadarmo vs. 
Nadarmo, Úvod do Bible s T. Kábr‐
tem v Městské knihovně Chodov 
SOBOTA 5.11. 9:30 Sobotní škola: 
Elífazova řeč, 11:00 Kázání Aleny 
Novákové, 14:00 Bohoslužba s 
romskou skupinou Boží cesta a To‐
mášem Kábrtem 
NEDĚLE 6.11. 10:30 Valná hromada 
spolku Pohlazení, 17:00 Modlitební 
setkání u Pačanových v Bukova‐
nech 120 
PONDĚLÍ 7.11. 18:00 Modlitební set‐
kání u Novákových v Těšovicích 72   
ÚTERÝ 8.11. 18:00 Modlitební setká‐
ní u Bauerových v Dolním Rychno‐
vě, U Hřiště 467 
STŘEDA 9.11. 18:00 Modlitební set‐
kání u Jiřího Bauera st. v Lok , 
Sportovní 539 

ČTVRTEK 10.11. 18:00 Modlitební 
setkání u Věry Grygarové v Sokolo‐
vě, Pionýrů 1330, 20:00 Premiéra 
filmu Hacksaw Ridge v sokolov‐
ském kině Alfa (reprízy 11.,13.,16. 
od 20 a 30.11. od 17:30 h)   
PÁTEK 11.11. 18:00 Modlitební set‐
kání v modlitebně  
SOBOTA 12.11. 9:30 Sobotní škola: 
Trest jako odplata, 11:00 Kázání 
Mar na Lindtnera, 14:00 Odpoled‐
ní bohoslužba s hudební skupinou 
Boží cesta a M. Lindtnerem 
ÚTERÝ 15.11. 18:00 Láska a bolest, 
Úvod do Bible s Tomášem Kábrtem 
v Městské knihovně Loket, 18:00 
Modlitební setkání u V. Biharyové, 
Loket, Sportovní 
SOBOTA 19.11. 9:30 Sobotní škola: 
Nevinná krev, 11:00 Kázání Josefa 
Slowíka, 14:00 Odpolední boho‐
služba s hudební skupinou Boží ces‐
ta a J. Slowíkem   
NEDĚLE 20.11. 9:00 Exkurze pro dě  
s Pohlazením do porcelánky Thun v 
Nové Roli a návštěva krytého bazé‐
nu v Sokolově 
PONDĚLÍ 21.11. 18:00 Plány lidské a 
Boží, Úvod do Bible s T. Kábrtem v 
Klubu Šnek v býv. kině v Kraslicích 
SOBOTA 26.11. 9:30 Společné shro‐
máždění v modlitebně v K. Varech ‐ 
Doubí, Plzeňská 49 se slavnostní 
ordinací kazatele Mar na Lindtnera 
ÚTERÝ 29.11. 18:00 Modlitební se‐
tkání u Zámečníkových 
 

  Více na //sokolov.casd.cz 

      

AKCE V LISTOPADU 


