2/2017
MĚSÍČNÍK SBORU ADVENTISTŮ 7. DNE V SOKOLOVĚ, KRASLICKÉ 494

Vlasta a Radek Jonczyovi
zazpívají zamilovaným
V sokolovském
sboru adven stů
ve čtvrtek 16.2.
od 19:30 hodin
zahrají, zazpívají
a povyprávějí
manželé Jonczy‐
ovi z Prahy při
příležitos úno‐
rového svátku
zamilovaných.
Duchovní Radek
Jonczy a zdra‐
votní sestra
Vlasta oslaví 27.
února 30 let
společného živo‐
ta. A stále se mají rádi,
protože spolu nepřestali
chodit na rande, mají
společné záliby jako prá‐
vě například zpívání,
hraní a život v církvi,
společně tráví volný čas
a večer sedávají spolu
ve vaně a povídají si o
tom, co život dal… Mají
spolu již dvě dospělé
dcery ‐ Veroniku a Mi‐
chaelu. Starší Veronika

má dvě dě . Rozálka v
březnu oslaví tři roky a
Antonín teď v únoru bu‐
de mít rok. „Jsou to na‐
še štěs čka :‐),“ říká na
vnoučata pyšný dědeček
Radek.
Radku, jak ses seznámil
se svojí ženou?
V roce 1981 jsem po
maturitě v rodném Haví‐
řově ve Slezsku začal

v Praze studovat
teologickou fakul‐
tu. Ve stejnou do‐
bu se do Prahy při‐
stěhovala mo‐
je budoucí žena se
svými rodiči. Její
táta byl jako mistr
zaměstnán na stav‐
bě nové pražské
modlitebny církve
adven stů a Vlasta
a její sestra zde
začaly studovat
střední školu. V
Horní Plané na Šu‐
mavě, kde od naro‐
zení bydlely, by se kvůli
náboženskému přesvěd‐
čení na školu nedostaly.
Modlil ses, aby Pán
Bůh našel ženu?
Po nástupu na teologic‐
kou fakultu jsem si začal
uvědomovat, že musím
najít ženu, která zvládne
náročné poslání manžel‐
ky kazatele. Začal jsem
se modlit, aby mi Pán
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Bůh takovou do cesty
poslal. V době studia
jsem se v Havířově za‐
miloval do dcery svého
dobrého přítele. Měl
jsem za to, že to je ta
pravá. Byla rozumná,
vážná a zbožná. Nako‐
nec to ale nevyšlo. S
Vlastou jsme se setkáva‐
li v církevním společen‐
ství v Praze na Vinohra‐
dech. Byla téměř o osm
let mladší puberťačka.
Byla krásná,
ale lezla mi
svým buja‐
rým tempe‐
ramentem
na nervy.
Jeden můj
kamarád se
mne však
jednou jen
tak mezi řečí
zeptal, jestli
by se mi ne‐
líbila. Mys‐
lím, že to byl
hlas z nebe :
‐). Té myš‐
lenky jsem se už pak ne‐
zbavil. Rok na to jsme
spolu začali chodit a ješ‐
tě před její maturitou se
vzali. "Sbalil" jsem ji ja‐
ko písničkář na jednu
hezkou zamilovanou
písničku...

Kde dneska bydlíte?
V Praze ve Stodůlkách.
Jako kazatelská rodina
jsme se během společ‐
ného života několikrát
stěhovali. Po svatbě v
roce 1897 jsme ještě rok
a půl spolu bydleli v Pra‐
ze. Pak jsem byl přelo‐
žen do České Třebové. V
roce 1992 jsme se vrá li
do Prahy, kde jsme se
pak služebně stěhovali
ještě čtyřikrát.

Co máš na své ženě
rád?
Paradoxně to, co se mi
na ní původně nelíbilo.
Její veselou sangvinic‐
kou podstatu a taky
pragma cký přístup k
životu a obětavost, se
kterou o mne pečuje.
Pracuje jako sestřička na
Jste oba muzikální?
Já hraju na kytaru, Vlas‐ ambulanci, kde se já lé‐
ta na klávesy a léta spo‐ čím s roztroušenou
lu zpíváme. Doma spolu sklerózou.
občas zkoušíme. Zpívání
nás oba moc baví, ale je Prozraď něco z vašeho
to jedna z mála pla o‐ rodinného života
rem, na které se doká‐ Když byla jedna z našich
žeme parádně pohádat. dcer malá, asi tříletá,
nakupovali jsme před
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Vánoci v obchodním
domě v Praze na Prose‐
ku. Veronika se s ručka‐
ma za zády procházela
mezi regály a prohlížela
si zboží. Zaujala nějaké‐
ho starého pána, který s
ní chtěl zašpásovat, tak
k ní přistoupil a zeptal
se jí: „Tak co, holčičko,
copak přinese Ježí‐
šek?“ Veronika se na něj
podívala a zřetelně a
nahlas prohlásila: „My
mu říkáme
Pán Ježíš!“
Pán se lekl,
pohotově
změnil ideolo‐
giii a zeptal se:
„Tak co při‐
nese děda
Mráz?" Vero‐
nika se zamys‐
lela a odpově‐
děla: „My mu
říkáme děda
Jenda!" Starý
pán zalapal po
dechu a zmi‐
zel. Určitě se
mu honilo hlavou, který
to demagog ono dítě
vychovává. Netušil, že
se moje žena za svobod‐
na jmenovala Mrázová.
V čem vidíš požehnání
manželství?
Život ve dvou, kteří jsou
jedno. To je báječný vy‐
nález. A dě , vnuci a
jednou možná i pravnu‐
ci...
Děkuji, Radku, za Tvůj
čas a těšíme se na vaši
návštěvu.
HANA KÁBRTOVÁ

Z lásky přes internet byla svatba
Muzikanta Janka Šintaje
ze sokolovského sboru
adven stů loni v lednu
opus la dívka, kterou
měl rád. Nebylo to leh‐
ké období. Trápil se, a
jak sám říká, dennoden‐
ně se modlil a prosil Bo‐
ha o pomoc. Tolik ne‐
chtěl být sám. Bydlel
nějaký čas na Slovensku
a ona zůstala tady
v Čechách. Rozešli se,
bylo mu moc smutno.
Největším přítelem mu
byl Pán Bůh. Věřil mu a
spoléhal, že o něm ví.
Myslel si, že už se nikdy
nezamiluje.
Ve stejné době si moc
přála najít muže sympa‐
cká a milá Markéta ze
Sokolova. Na internetu
ji zaujalo zajímavé jmé‐
no Šintaj. Požádala ne‐
známého na sociální sí
o přátelství. Když přátel‐
ství potvrdil a poslali si
první pozdravy, začali si
každý den dopisovat. Po
uplynu několika dnů
chtěla Markéta poznat i
jeho hlas. Rozhodli se,
že si budou přes inter‐
net telefonovat. Šlo do
tuhého, Janko musel
Markétě napsat, že je
nevidomý. I Markéta
musela napsat Jankovi
něco vážného o sobě.
„Jsem nevidomá,“ při‐
znala. Oba zapomněli na
svá přání žít ve vztahu
pouze s člověkem, který
vidí.

Zamilovali se do sebe.
Dennodenně si telefo‐
novali, ale Markéta
chtěla víc. „Přijeď za
mnou do Sokolova,“ po‐
žádala ho. I Janko chtěl
poznat svoji Markétu a
slíbil, že přijede. Mohl
20. srpna, kdy sem měl
cestu autem ze Sloven‐
ska jeho kamarád. Mar‐
kéta měla 18. srpna
dvacáté páté narozeni‐
ny. Rozhodla se, že je
oslaví až se svým Hon‐
zou, že ty dva dny na něj
už počká.
Pak ale kamarád, který
měl přivézt Janka do
Sokolova, musel neče‐
kaně 20. srpna do prá‐
ce: „Můžu jet jedině o
dva dny dřív,“ řekl Jan‐
kovi, a Markétka tak
dostala ke svým naroze‐
ninám nejkrásnější dá‐
rek, Honzu. Byli koneč‐

ně spolu. Ale Markéta
chtěla víc. „Chci se jme‐
novat jako Honza, chci
mu navždy patřit,“ roz‐
hodla se a po třech mě‐
sících měli na sokolov‐
ském zámečku utajenou
svatbu. Jen v osmi li‐
dech, na velkou hos nu
neměli peníze, ale čekat
už nechtěli.
Teď si přejí malý byt a
brzy miminko. „Rádi by‐
chom naše manželství
potvrdili i obřadem
v církvi, před Pánem Bo‐
hem. A také hos nou,
aby všichni věděli, že se
máme rádi,“ říká šťastný
Honza. Bůh ho slyšel a
sám mu našel ženu jeho
snů. Novomanželé Šin‐
tajovi navštěvují odpo‐
lední sobotní bohosluž‐
by sboru s romskou ka‐
pelou, ve které Janko
hraje.
(hk)
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AKCE V ÚNORU
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 3.2. 17:30 Studium Bible s
Kábrtovými: Druhý příchod Ježíše
Krista
SOBOTA 4.2. 9:30 Sobotní škola:
Křest a naplnění Duchem svatým,
10:30 Kázání Ladislava Landsfelda
ÚTERÝ 7.2. 18:00 Modlitební setkání
u Pačanových, Bukovany 121
PÁTEK 10.2. 17:30 Studium Bible s
Kábrtovými: Smrt a vzkříšení
SOBOTA 11.2. 9:30 Sobotní škola:
Duch svatý a život křesťana, 11:00
Kázání T. Kábrta, 14:00 Odpolední
bohoslužba s rom. Skupinou De‐
vleskero drom a T. Kábrtem
13. ‐ 19.2. NÁRODNÍ TÝDEN MAN‐
ŽELSTVÍ, TÝDEN KŘEST. DOMOVA
Letos bylo zvoleno téma „Recept
na dobré manželství“. Radomír
Jonczy pro tuto příležitost připravil
doprovodné duchovní texty
s názvem „Ježíšova rodina“. Jsou k
dostání ve sboru a ke stažení na
www.casd.cz. Jsou určené k společ‐
nému přemýšlení manželů a rodin,
ke kterému je možné přizvat i své
přátele a veřejnost. I tato ak vita
může být využi m celonárodní akce
v prostředí, ve kterém žijeme.
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ÚTERÝ 14.2. 14:02 Setkání na Mostu
lásky s hudbou, recitací milostné
poezie a slovem Lukáše Bujny,
17:00 Čím je Bible jiná, než všechna
ostatní duchovní učení na světě,
přednáška T. Kábrta v Městské kni‐
hovně Loket
ČTVRTEK 16.2. 17:30 Chvála hledání,
Úvod do Bible s T. Kábrtem v Měst‐
ské knihovně Chodov, 19:30 Kon‐
cert manželů Jonczyových z Prahy
PÁTEK 17.2. 17:30 Studium Bible s
Kábrtovými: Tisícile a konec zla
SOBOTA 18.2. SPOLEČNÁ BOHO‐
SLUŽBA V KARLOVÝCH VARECH
modlitebna v Doubí, Plzeňské 49
9:30 Sobotní škola: Duch svatý a
ovoce Ducha, 11:00 Kázání R.
Jonczyho
ÚTERÝ 21.2. 18:00 Modlitební setká‐
ní u Hološových
PÁTEK 24.2. 17:30 Studium Bible s
Kábrtovými: Nová země
SOBOTA 25.2. 9:30 Sobotní škola:
Duch svatý a duchovní dary, 11:30
Kázání Pavla Hološe, 14:00 Odpo‐
lední bohoslužba s A. Novákovou
Více na //sokolov.casd.cz
PŘIPRAVUJEME:
SOBOTA 4.3. 11:00 Požehnání dě‐
tem a slavnost Večeře Páně
ÚTERÝ 7.3. 18:00 Modlitební setkání
u Olahových
ÚTERÝ 14.3. 17:00 Dějiny napsané
dopředu? ‐ Úvod do Bible s T. Kábr‐
tem v Městské knihovně Loket

