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Novou tváří so‐
kolovského sbo‐
ru církve adven‐
stů je od loň‐

ského prosince 
mladá slečna 
Hanka Poláková 
z Kynšperka nad 
Ohří. Společen‐
ství adven stů 
navš vila poprvé 
1. října v Chebu. 
O Bohu začala 
více přemýšlet 
poté, co si 
v knihovně půjči‐
la Nový zákon. 
Četla si evangelia 
a pouštěla si filmy o li‐
dech Bible – Abrahamo‐
vi, Izákovi, Jákobovi, 
Mojžíšovi a dalších. Stá‐
le větší touha poznávat 
Pána Boha ji přivedla 
k internetu, kde začala 
hledat společenství věří‐
cích lidí, kde by se moh‐
la o Něm dozvědět ještě 
víc. V Bibli se mimo jiné 
také dočetla, že Boží lid 

se schází v sobotu, že i 
Ježíš navštěvoval boho‐
služby v sobotu, a tak 
hledala církev, kde se 
lidé k bohoslužbě setká‐
vají v sobotu. Narazila 
na adven sty a zavolala 
na nějaké telefonní čís‐
lo. Člověk na druhé stra‐
ně jí předal kontakt na 
kazatele Mar na Lind‐
tnera, který jí nabídl 

společné čtení 
Bible. Začali se 
spolu scházet ve 
všedních dnech 
po práci na tzv. 
biblických hodi‐
nách v sokolov‐
ském sboru. Stu‐
duje také na pá‐
tečních biblických 
hodinách v soko‐
lovském sboru. S 
jeho členy se po‐
prvé Hanka setka‐
la na modliteb‐
ních setkáních, 
sobotní bohosluž‐
by navštěvovala 

nejdříve ve sboru 
v Chebu.  

Haničko, jak ses setkala 
s Pánem Bohem?  

Bylo to při jedné hodně 
osobní zkušenos . Pře‐
četla jsem si v Bibli, že 
někteří lidé žijí ve světle, 
jíní ve tmě. Tento text 
byl pro mě úplně 
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nepochopitelný. Přeci 
když rozsví m, tak je 
světlo. Chtěla jsem, aby 
mi Bůh vysvětlil, jak to 
myslí. Chtěla jsem jen 
odpověď na svoji otáz‐
ku, ale dal mi mnohem 
více. Přestože byl den a 
já jsem kouřila na balkó‐
ně, tak jsem se najed‐
nou ocitla v naprosté 
tmě. Neviděla jsem na 
krok. Rozhlížela jsem se 
kolem sebe a najednou 
v otevírajících se dveřích 
nahoře začalo prosvítat 
světlo. Měla jsem z něj 
velkou radost. Najednou 
z těch dveří vystoupila 
silueta člověka, ze kte‐
rého vyzařovalo nejen 
světlo, ale obrovská lás‐
ka. Ten člověk šel ke 
mně a podal mi ruku. 
Chtěla jsem být s ním, 
bylo to moc krásné.      

Co pro tebe tato zkuše‐
nost znamenala? 

Přinesla mi do života 
takový klid, smíření. Ta‐
ké jsem se zbavila závis‐
los  na cigaretách. Ne 
hned, ale brzy potom. 
Dneska jsem moc ráda, 
že nekouřím. Dál jsem 
četla Bibli, kterou jsem 
si přes Českou biblickou 
společnost již koupila, a 
dala se do hledání spo‐
lečenství křesťanů. 
Dneska už vím, že Bůh 
nám hodně pomáhá, že 
nás miluje. 

Co jsi prožívala, když jsi 
přišla poprvé do sboru 
adven stů v Chebu? 

Přišla jsem do nádher‐
ného prostředí. Ze 
všech těch lidí na mě 
vyzařoval klid, láska. 
Moc hezky mě všichni 
přijali mezi sebe, skama‐
rádili jsme se. Později 
jsem z chebského sboru 
přešla do sokolovského, 
protože Sokolov je pro 
mě blíž.  

Navíc i v Sokolově jsem 
našla moc milé lidi a 
prostředí, kam chodím 
ráda, kde se mi líbí po‐
znávat Pána Boha. Moc 
mě baví studium Božího 
slova. Také se mi líbí 
společné obědy po bo‐
hoslužbě. V Sokolově 
také pracuju. 

Jaké je tvé zaměstnání? 

Pracuju už více jak dva 
roky jako operátorka 
výroby ve firmě Wie‐
land. Po základce 
v Kynšperku nad Ohří 
jsem vystudovala eko‐
nomický obor na Inte‐
grované střední škole 
v Chebu. Po škole jsem 
pracovala v obchodech 
na různých pozicích.  

Máš nějaké koníčky? 

Baví mě jazyky. Ve škole 
jsem se učila anglicky, 
německy, při práci jsem 
pak chodila na kurz ruš‐
ny. Doma někdy trénu‐

ju na internetu, abych 
jazyky nezapomněla. 
Ráda chodím na pro‐
cházky, jezdím na in‐
linech, líbí se mi histo‐
rické filmy.  

Co říkali doma tomu, že 
jsi začala chodit do 
církve? 

Vlastně nic. Tolerují mě, 
ale o víře se nebavíme. 
Moji rodiče jsou nevěří‐
cí. Já mám svoje rodiče 
moc ráda. Mamka pra‐
cuje v obchodě a táta 
v elektrárně.  

S čím bys chtěla ve sbo‐
ru pomáhat? 

Líbí se mi, jak sokolov‐
ský sbor pracuje s dětmi 
ve spolku Pohlazení. 
Chtěla bych se přidat.  

Máš nějaký oblíbený 
text z Bible? 

Ano, mám. Je z Evan‐
gelia podle Jana 1,1: 
„Na počátku bylo Slovo, 
to Slovo bylo u Boha, to 
Slovo bylo Bůh.“  

Děkuji, Haničko, za tvůj 
čas. Je velkým štěs m 
v životě člověka, když 
se nechá nalézt Bohem.

    HANA KÁBRTOVÁ 
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Křesťanské církve v Soko‐
lově se zapojují do celo‐
státního Aliančního týdne 
modliteb od 8. do 15. led‐
na, který má téma "Za dě‐
" a je inspirován veršem 

z Evangelia podle Matouše 
18,14 „…aby nezahynul 
ani jediný z těchto malič‐
kých.“ Sokolovské církve 
zahájí akci společnou eku‐
menickou bohoslužbou v 
neděli 8. 1. od 15 hodin v 
modlitebně bap stů v Br‐
něnské ulici. Promluvou 
poslouží manželé Brahovi 
z Kynšperku, moderovat 
bude bap s cký pastor 

Antonín Srb, požehnání 
vyprosí katolický farář Petr 
Bauchner. Zástupci dalších 
církví se podělí o modlitby 
a čtení. Letošní sbírka Týd‐
ne je na fond Vzdělávání 
křesťanských učitelů, který 
poskytuje s pendia křes‐
ťanským učitelům a lekto‐
rům.  
Sbor adven stů pořádá od 
9. do 13. 1. modlitební 
setkání  na stejné téma. 
Rozpis setkání Aliančního 
týdne modliteb v domác-
nostech i modlitebně je na 
další straně.               (tk) 

Novoroční dny modliteb 
Nedávno jsem byla v 
uspěchané a lidmi zavale‐
né Praze. Absolvovala 
jsem náročný výkon u 
zubaře a bolely mě, sta‐
rou revma čku, klouby na 
nohou. Tolik jsem si přála 
najít klidné místo k odpo‐
činku. Rozhodla jsem se 
vydat na Florenc do če‐
kárny. Cestou jsem šla 
Soukenickou ulicí a bez 
povšimnu  jsem minula 
malou nenápadnou ka‐
várničku. Najednou jsem 
si vzpomněla na laskavé 
oči té paní za výlohou. 
Vrá la jsem se. Na tabuli 
před kavárnou bylo na‐
psáno: „Je vám chladno? 
Přijďte se ohřát.“ Chladno 
mi bylo, a tak jsem vešla 
do dobročinné kavárny s 
krásným názvem Cesta 
domů. Úplně jsem byla 
ohromena. V té bláznivé 
Praze jsem našla malý 
ostrůvek klidu. Při svitu 
svíčky jsem vypila bylin‐
kový čaj s medem, dala si 
z krásného hrnce kulajdu, 
sundala si na chvíli boty a 
těšila se z příjemné a klid‐
né atmosféry. Byla jsem 
na cestě domů. Milí přá‐
telé, za redakci časopisu 
Pěkná vyhlídka vám přeji, 
abychom měli po celý 
další rok 2017 laskavé oči, 
které potěší unavené, a 
aby  nám záleželo na 
těch, kterým je chladno a 
potřebují se třeba jen 
ohřát. Nabídněme lidem 
pokojnou cestu domů, po 
které nás nejen vede, ale 
zároveň jí i je náš nejmi‐
lejší Ježíš. Vím, jak je krás‐
né nalézt v těžkých chví‐
lích právě takovou cestu.    
S láskou Hana Kábrtová 

Cesta domů 

L. Kubíček: Vůle Boží – zbožná fráze? 
V souvislos  s modliteb‐
ním týdnem, který přichá‐
zí v lednu, ať už se jedná 
o Alianční týden modliteb
pořádaný Českou evange‐
likální aliancí, nebo Deset 
dnů modliteb pořádaný 
Církví adven stů sedmého 
dne, je dobré připome‐
nout, jak je důležité 
v životě každého z nás se 
ptát po Boží vůli. Sám Je‐
žíš, když učil své učedníky 
se modlit, říká v nejzná‐
mější modlitbě: „…buď 
vůle tvá jako v nebi, tak i 
na zemi…“. Co to ale zna‐
mená? Jak se vyhnout to‐
mu, aby tato věta byla jen 
zbožnou frází? Pro každé‐
ho takto hledajícího je tu v 
nadpisu uvedená kniha 
lékaře a kněze Ladislava 
Kubíčka. Knížka není jeho 
životopisem. Pouze v ní na 
konkrétních událostech 
svého života dokumentu‐
je, že je možné Boží vůli 
vždycky plnit a že se to 

také vypla . Sotva ji do‐
psal a podepsal autorskou 
smlouvu, byl 11. září 2004 
zavražděn 15‐letým chlap‐
cem. „Pro to, aby člověk 
zaslechl hlas Boží, je asi 
podmínkou klid,  cho – 
což je v dnešní neklidné, 
hlučící době značný pro‐
blém. Nemáme chvilku 
cha. Všude hlučí ulice, 

rádio, tranzistor, mobil – 
žvaní novináři, poli kové… 
a Bůh se nevnucuje. Pro‐
rok Elijáš to zažil, když se 
uchýlil do ústraní. V hluku 
bouře a větru hlas Hospo‐
dinův nebyl, ale uslyšel ho 
v jemném,  chém vánku. 
Proto je právě dnes tak 
důležitá modlitba, třebas 
jen chvilkové z šení – a 
nevymlouvejme se mo‐
derním sloganem, že i na‐
še práce je modlitbou.“ 
Knihu vydalo Karmelitán‐
ské nakladatelství a 
k zapůjčení je u manželů 
Pánkových.               (hk) 
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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 6.1. 17:30 Studium Bible s 
Kábrtovými: Manželství a rodina 
SOBOTA 7.1. 9:30 Sobotní škola:  
Duch svatý a Boží slovo, 10:30 No‐
voroční program s kázáním Mar na 
Lindtnera 
NEDĚLE 8.1. 15:00 Ekumenická bo‐
hoslužba k zahájení Aliančního 
modlitebního týdne v modlitebně 
Bratrské jednoty bap stů 
PONDĚLÍ 9.1. 18:30 Modlitební set‐
kání u Michaely Krokové, Sokolov, 
Slavíčkova 1677  
ÚTERÝ 10.1. 18:30 Modlitební setká‐
ní u Novákových, Těšovice 72  
STŘEDA 11.1. 18:00 Modlitební set‐
kání u Věry Biharyové, Loket,    
Sportovní   
ČTVRTEK 12.1. 17:00 Úvod do Bible 
s T. Kábrtem v Městské knihovně 
Chodov: Nic nového pod sluncem?, 
18:30 Modlitební setkání u  Baue‐
rových, Dolní Rychnov, U hřiště  
PÁTEK 13.1. 17:30 Modlitební set‐
kání v modlitebně na Kraslické 
PÁTEK ‐ NEDĚLE 13. ‐ 15.1. Setkání 
mládeže na B.Daru, v. M. Lindtner 

SOBOTA 14.1. 9:30 Sobotní škola: 
Vliv Ducha svatého, 11:00 Kázání J. 
Bauera ml., 14:00 Odpolední boho‐
služba s rom. Skupinou Devleskero 
drom a Hanou Kábrtovou  
ÚTERÝ 17.1. 17:00 Prak cký úvod  
do struktury a jazyků Bible s T. Ká‐
brtem v Městské knihovně Loket 
PÁTEK 20.1. 17:30 Studium Bible s 
Kábrtovými: Kristova služba v ne‐
beské svatyni 
SOBOTA 21.1. 9:30 Sobotní škola: 
Božství Ducha svatého, 11:00 Kázá‐
ní Václava Erbena, 14:00 Odpolední 
bohoslužba s rom. skupinou De‐
vleskero drom a Lukášem Bujnou   
PONDĚLÍ 23.1. 18:00 Úvod do Bible 
s T. Kábrtem: „Nic nového pod 
sluncem?“ v klubu Šnek v Kraslicích 
PÁTEK 27.1. 17:30 Studium Bible s 
Kábrtovými: Druhý příchod Krista 
SOBOTA 28.1. 9:30 Sobotní škola: 
Duch svatý jako osoba, 11:30 Kázá‐
ní Mar na Lindtnera, 14:00 Rom‐
ská misie v Ús  nad Labem 
NEDĚLE 29.1. Pro dě  koupání v  
krytém bazénu v Sokolově nebo 
sáňkování  

Více na //sokolov.casd.cz 

PŘIPRAVUJEME: 
13. ‐ 19. 2. Národní týden manželství
na téma „Recept na dobré manžel‐
ství“ www.tydenmanzelstvi.cz 

SOBOTA 18.2. 9:30 Společná boho‐ 
služba s R. Jonczym v K. Varech 

AKCE V PROSINCI




