
MĚSÍČNÍK SBORU ADVENTISTŮ 7. DNE V SOKOLOVĚ, KRASLICKÉ 494 

V Bibli, Evangeliu podle 
Lukáše (kapitola 17, ver‐
še 11 až 19) je příběh o 
tom, jak Ježíš uzdravil 
deset malomocných lidí, 
ale poděkoval mu za to 
jen jediný z nich, který 
nebyl z Izraele, dnes by‐
chom řekli „z církve“. 
Ježíš se nad  m v tomto 
příběhu pozastavuje a 
ptá se: „Nikdo z nich se 
nenašel, kdo by se vrá l 

a vzdal Bohu chválu, než 
tento cizinec?“ Malíře 
Williama Brasseye (1846 
‐1917) inspiroval tento 
příběh k namalování 
obrazu, z něhož přináší‐
me detail. Vidíme na 
něm v dálce zachráněné 
„členy církve“, jak si uží‐
vají Boží milos  a vpře‐
du „cizince“ klečícího u 
Ježíšových nohou s výra‐
zem vděčnos . 

Konec roku a začátek 
nového může být i pro 
nás příležitos  k takové 
vděčnos . Pohleďme na 
velikou milost, kterou 
nás Pán Bůh i letos zahr‐
nul, a poděkujme mu v 
osobní modlitbě, spo‐
lečně na bohoslužbách i  
vděčným projevem 
štědros  a milos  jeho 
„nepatrným“ ‐ lidem 
chudým, potřebným, 
osamělým, nemocným, 
bez domova.                 
Na „Štědrý den“ v sobo‐
tu 24.12. od 11 hodin 
pořádá náš sbor Vánoč‐
ní bohoslužbu s násled‐
ným společenstvím u 
prostřeného stolu a 
možnos  pozvat a obda‐
rovat potřebné lidi z na‐
šeho města duchovním 
povzbuzením a prak c‐
kým vánočním dárkem. 
Dárky shromažďuje pře‐
dem H. Kábrtová (tel. 
733 380 259) nebo je lze 
donést přímo na místo. 
V sobotu 7.1. od 10:30 
následuje Novoroční 
bohoslužba vděčnos  s 
losováním novoročních 
poselství jednotlivcům z 
Bible, k němuž jsou opět 
zváni všichni „z církve“ i 
„cizinci“. Požehnané 
svátky všem!      (tk) 

Přelom roku jako 
svátek vděčnosti 
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Zmýlená neplatí, ale... 
Každý kazatel má jistě 
velkou radost z toho, 
když vidí ty, které vedl v 
dětské školce, prožíval s 
nimi krásné a bezstarost‐
né  chvíle na táborech, 
později s nimi mohl ote‐
vírat Slovo Boží, potom je 
mohl ponořit do vody ve 
svatém křtu a nakonec je 
ještě mohl oddávat. 
Podobnou situaci také 
prožíval pastor jednoho 
malého sboru. Jednoho 
krásného dne přišel s ji‐
nou poštou dopis, na kte‐
rém se hned poznalo, že 
přináší radostnou zprávu. 
Jakoby papír na obálce 
byl bělejší, celý dopis čis‐
tější a navíc snad i voněl. 
S radostným očekáváním 
pastor dopis otevřel jako 
první. Zcela obřadně si 
nasadil brýle, vzal do ru‐
ky stříbrný nůž na dopisy, 
pohodlně se usadil, dopis 
otevřel a chvíli vypadal 
jako dobrá, povedená 
socha. 
V mé představě to ž 
dobrá povedená socha 
vyzařuje mír, klid a spo‐
kojenost. A právě tak ten 
pastor chvíli vypadal. Po‐
tom začal číst svatební 
oznámení, ve kterém stá‐
lo, že dne toho a toho 
bude tam a tam (to 
všechno to ž nebylo tak 
důležité) u‐zavřen sňatek 
nějakého mladého muže 
(jméno mu nic neříkalo) a 
…. To ž to nebylo jen 
tak. Nevěsta byla dívka, 
kterou znal od malička, s 
ní v dětské školce a další‐
mi dětmi začínal jako 

mladý, později prožívali 
mnoho hezkých společ‐
ných chvil, byl svědkem 
toho, když ona odevzdala 
svůj život J. Kristu a teď… 
Bude se vdávat. Mrzelo 
ho, že nemůže být na 
svatbě, ale ihned se roz‐
hodl, že sedne a napíše 
krásné svatební přání. 
Uvažoval, jaký text Písma 
vybrat. Pak se rozhodl 
pro 1 Jan 4:18.  "Láska 
nezná strach; dokonalá 
láska strach zahání…"  
Ale když napíše přání a 
pošle, jistě přání do té 
doby nedojde. Rozhodl 
se tedy, že pošle tele‐
gram. Šel tedy na poštu, 
vyplnil blanket s adresou 
a textem, odevzdal, za‐
pla l a s dobrým pocitem 
odešel domů. Jenže na 
poště se stala jedna malá 
chybička. Slečna, která 
telegram posílala, se 
zmýlila a zapomněla před 
odkaz na text napsat jed‐
ničku. Namísto 1 Jan 4:18 
tak v telegramu zůstalo 
jen Jan 4:18, což je 
ovšem drama cky jiný 
text. Když bylo svatební 
veselí v plném proudu, 
někdo navrhnul, aby se 
četla přání novomanže‐
lům. Jaké přání přišlo od 
známého, a oblíbeného 
pastora, si přečtěte sami. 
Co to udělalo s novoman‐
želi a všemi přítomnými, 
si snad může každý do‐
myslet. Jedna malá chy‐
bička, malá mýlka. Ne‐
může také nás něco po‐
dobného potkat?           
       BOHUSLAV ZÁMEČNÍK 

Martin  Lindtner    
ordinován do plné 
duchovenské služby 

V kostele karlovarského 
sboru Církve adven stů 
sedmého dne na slav‐
nostní bohoslužbě 26. 
listopadu byl za účas  
vedení církve pověřen 
do plné kazatelské služ‐
by pastor sborů Cheb, 
Sokolov a Karlovy Va‐
ry Mar n Lindtner, a to 
vzkládáním rukou pří‐
tomných ordinovaných 
kazatelů. Předseda Čes‐
ko‐Slovenské unie církve 
promluvil na téma z Bib‐
le, Janova evangelia 
21:15‐17 o trojím Ježíšo‐
vě pověření učedníka 
Petra k pastýřské službě 
v církvi trojí otázkou 
„Miluješ mne?“.  Poté, 
co se třikrát ujis l o Pet‐
rově lásce, vyzval jej Je‐
žíš k tomu, aby se stej‐
nou láskou Petr sloužil v 
církvi všem lidem, za kte‐
ré Ježíš na kříži zemřel. 
Členové a přátelé všech 
tří sborů zpívali a hráli 
písně, krásným dárkem 
Mar novi a jeho rodině, 
hudebním přednesem, 
přispěla jeho maminka 
Hana Lindtnerová.    (hk)  
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V sobotu 12. listopadu 
se uskutečnil 4. ročník 
Národní potravinové 
sbírky pro potřebné lidi, 
který přinesl rekordní 
zájem veřejnos . V  Kar‐
lovarském kraji, kde mě‐
la místní Potravinová 
banka se skladem v So‐
kolově dobrovolníky v 
obchodech Albert, Billa, 
Globus, Kaufland, Lidl, 
Makro, Penny Market, 
Tesco a drogeriích DM a 
Rossmann, se podařilo 
vybrat 9,1 tuny potra‐
vin. V sokolovském kraj‐
ském skladu darované 
trvanlivé potraviny vy‐
kládali z aut, třídili a 
ukládali do regálů mlá‐
dežníci z našeho sboru 
Nikola a Vanessa Berki‐
ovy, Sára Olahová, Mar‐
kéta a Vláďa Pazderna‐
tých, Míša  Vilímková a 
Zbyněk Hrubý pod vede‐

ním pana Luboše Olaha.  
Celostátně se letošní 
sbírky zúčastnilo 659 
supermarketů, ve kte‐
rých lidé darovali více 
než 300 tun potravin 
pro více než stovku cha‐
rita vních organizací 
včetně našeho sboru. Ty 
rozdělují  potraviny li‐
dem, kteří je potřebují, 
například seniorům, 
matkám s dětmi, handi‐
capovaným a také dět‐
ským domovům a azylo‐
vým domům.  
Sokolovský sbor církve 
adven stů připravil po‐
děkování mládežníkům 
za jejich ušlech lý čin na 
bohoslužbě v sobotu 
17.12. od 9:30 hodin v 
modlitebně na Šenver‐
tu, Kraslické 494/14. 
Všichni jsou srdečně 
zváni.     (hk) 

Mládež pomohla se 
sbírkou pro chudé Vedoucí sborové knihov‐

ny v modlitebně církve 
adven stů Lubomír Král 
informuje zájemce o zařa‐
zení nových knih k mož‐
nos  jejich zapůjčení. Me‐
zi novými knihami je na‐
příklad příběh lásky 
Lumír, který napsal Petr 
Staš, jenž v Sokolově pů‐
sobil 8 let jako  kazatel, 
knihy Moderní podoben‐
ství od M. Vendena, Když 
tě Bůh něžně volá tvým 
jménem od M. Lucada, 
Proroctví ‐ důvod k naději 
či panice? od J. Szige ho, 
Církev ostatku: mýtus, 
nebo skutečnost? od R. 
Lehmana, Čas tančit od K. 
Kingsburgové, Člověk s 
handicapem v křesťan‐
ském společenství od J. 
Slowíka, Sloužil jsem Ara‐
fatovi od T. Saady, Jak 
čelit utrpení od R. Bade‐
nase, Kniha o Bohu soudci 
(teologie knihy Daniel) od 
J. Beneše, pro dě  Podí‐
vej se okolo – léto a pod‐
zim od Niny a Katariny 
Urbanových, Zrzečka pod 
hvězdami od Michaely 
Hrachovcové, Mar n na 
farmě a Mar n v tajem‐
ném lese od Michala a 
Daniely Fischerových, 
Mar ny Blaščákové a 
Mar na Kudly, pro zdraví 
Vařit zdravě může každý 
od L. Jarošové, Nejezte 
polévku tak horkou, jak se 
uvaří od C. Johnstonové, 
trilogie Vyhraj život! od 
Johna, Millie a Wesse 
Youngbergových a další.  
Půjčuje se vždy v sobotu 
po 12. hodině.    (hk)  

Novinky v naší 
knihovně  
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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 Zkouška 
romské skupiny Boží cesta, vede 
Luboš Olah  
KAŽDÝ ČTVRTEK 18:00 Nácvik zpěvu 
s Hedou Bauerovou 
PÁTEK 2.12. 17:30 Studium Bible s 
Kábrtovými: Dar proroctví 
SOBOTA 3.12. 9:30 Sobotní škola:  
Rozhořčený Elíhú, 11:00 Kázání Ha‐
ny Kábrtové, 14:00 Bohoslužba s 
romskou skupinou Boží cesta a T. 
Kábrtem 
ČTVRTEK 8.12. 17 Úvod do Bible s T. 
Kábrtem v Městské knihovně Cho‐
dov „Hlas na pouš “, 18:00 jednání 
výboru sboru u Novákových v Těšo‐
vicích 72  
SOBOTA 10.12. 9:30 Sobotní škola: 
Odpověď z vichřice, 11:00 Kázání 
Ladislava Lansfelda, 14:00 Boho‐
služba s romskou skupinou Boží 
cesta a Bohuslavem Zámečníkem 
PONDĚLÍ 12.10. 18:00 Úvod do Bible 
s T. Kábrtem v Klubu Šnek Kraslice 
„Chvála snění“ 
ÚTERÝ 13.12. 18:00 Modlitební set‐
kání u Novákových v Těšovicích 72  
PÁTEK 16.12. 17:30 Studium Bible s 
Kábrtovými: Boží zákon a sobota 
SOBOTA 17.12. 9:30 Sobotní škola: 
Jóbův Vykupitel, 11:00 Slavnost Ve‐
čeře Páně s Mar nem Lindtnerem 

NEDĚLE 18.12. 13:00 Pro dě  Pečení 
cukroví s Miluškou a Věrkou  
ÚTERÝ 20.12. 18:00 Úvod do Bible s 
T. Kábrtem v Městské knihovně Lo‐
ket „V záři svatos “ 
PÁTEK 23.12. 17:30 Studium Bible s 
Kábrtovými: Křesťanské správcov‐
ství 
SOBOTA 24.12. 9:30 Sobotní škola: 
Jóbův charakter, 11:00 Společná 
Vánoční bohoslužba s kázáním To‐
máše Kábrta, posezením u prostře‐
ného stolu a možnos  obdarovat 
chudé   
ÚTERÝ 27.12. 18:00 Modlitební set‐
kání u manželů Malíkových v Čer‐
ném Mlýně 10 
PÁTEK 30.12. 17:30 Studium Bible s 
Kábrtovými: Křesťanský způsob ži‐
vota 
SOBOTA 31.12. 9:30 Sobotní škola: 
Některá naučení z knihy Jób, 11:00 
Kázání Pavla Hološe, 14:00 Boho‐
služba s romskou skupinou Boží 
cesta a Tomášem Kábrtem 
 

  Více na //sokolov.casd.cz 
 

 
PŘIPRAVUJEME: 

PÁTEK 6.1. 17:30 Studium Bible s 
Kábrtovými: Manželství a rodina 
SOBOTA 7.1. 9:30 Novoroční boho‐
služba s kázáním Mar na Lindtnera 
a losováním  novoročních poselství 
jednotlivcům z Božího slova 

      

AKCE V PROSINCI 


