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Sbor církve adven stů v 
Sokolově zve v pátek 14. 
dubna od 18 h širokou 
veřejnost do své modli‐
tebny na velikonoční 
večer duchovních písní a 
slova „Od Veliké noci k 
prázdému hrobu“.      
Inspirováni biblickým 
příběhem velikonoční 
večeře, zatčení, smr  a 
vzkříšení Ježíše Krista 
budou večerem slovem 
provázet Tomáš Kábrt, 
Mar n Lindtner, Bo‐
huslav Zámečník a jejich 

hosté, kteří se podělí o 
to, jak velikonočním pří‐
během promluvil Bůh do 
jejich životů a jak je nyní 
zázračně proměňuje. 
Hudbou večer naplní 
hudebníci a zpěváci sbo‐
ru pod vedením Hedy 
Bauerové. Dě  budou 
mít část programu sa‐
mostatně. Zváni jsou 
všichni, kteří chtějí le‐
tošní Velikonoce prožít s 
duchovním přesahem, 
modlitbou a vnitřním 
očištěním.    (tk) 

Od Veliké noci k 
prázdnému hrobu 
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Listy apoštola 
Petra 

Ve druhém čtvrtle   
2017 budeme v sobotní 
škole Bible, která je sou‐
čás  bohoslužeb vždy 
od 9:30 h, společně stu‐
dovat novozákonní listy 
apoštola Petra. Napsal 
je křesťanům, kteří pro‐
žívali krizové období – 
čelili pronásledování 
zvenčí i nebezpečí ze 
strany falešných učitelů 
z  církve. Jejich utrpení 
odráželo utrpení Ježíše 
Krista, který na sebe a 
na kříž vzal naše hříchy. 
Petr zdůrazňuje, že Ježíš 
nejen zemřel za naše 
hříchy, ale že se vrá  
na zem jako soudce svě‐
ta a král spasených. Petr 
přináší i prak cké rady, 
jak mají křesťané žít se 
všemi v lásce.  Doplňko‐
vé texty jsou k dostání 
ve sboru i ke stažení na 
sobotniskola.casd.cz, 
internetová televize  
HopeTV.cz téma rozvíjí 
seriálem Bible pro dne‐
šek.               (tk) 



Sobotní bohoslužby ve Valdicích 
„Kaplane, máte v naší 
věznici také bohosluž‐
by?,“ zeptal se mě jed‐
noho dne ředitel nej‐
starší a nejpřísněji stře‐
žené české věznice ve 
Valdicích Jiří Mach. Je‐
ho otázka mě zaskočila. 
Jezdím za odsouzenými 
do věznice na osobní 
návštěvy a rozhovory. 
Víc toho přeci nes hnu, 
mám i jinou práci, po‐
myslel jsem si. „Nějaké 
příležitostné bohosluž‐
by se zde již konají,“ 
namítl jsem s nadějí, že 
takové vysvětlení bude 
panu řediteli stačit. 
Špatně jsem však usu‐
zoval. Má‐li s námi Pán 
Bůh nějaký záměr, nic 
mu nezabrání, aby ho 
realizoval a aby si k ně‐
mu použil koho sám 
chce, třeba i přímo ředi‐
tele věznice, mého nad‐
řízeného :‐). „Alespoň 
jednou do měsíce byste 
bohoslužbu v sobotu 
měl mít,“ řekl znovu a 
já se ještě pokusil jed‐
nou oponovat. „Při naší 
bohoslužbě se zpívá a 
také doprovází na hu‐
dební nástroj a já v 
tomto smyslu nemám 
obdarování,“ uvedl 
jsem zcela popravdě. 
„Copak jste v té církvi 
sám? Najděte si nějaké‐
ho dobrovolníka a je‐
zděte spolu,“ ukončil 
náš rozhovor pan ředi‐
tel. A bylo. Po krátkém 
uvažování jsem oslovil 
studenta teologického 

semináře a lékařské fa‐
kulty Daniela Kábrta ze 
sboru adven stů v So‐
kolově, který během 
studií bydlí v Praze a 
může tak jezdit se 
mnou do Valdic. Byl 
jsem rád, že neodmítl. 
Konání bohoslužeb také 
podpořilo České sdruže‐
ní naší církve. Od září 
loňského roku jezdím s 
Danielem zpravidla kaž‐
dou 1. sobotu v měsíci 
na bohoslužbu do Val‐
dic. Probíhá podobně  
jako v našich sborech – 
písně, studium Bible, 
kázání z Božího slova. 
Vždy máme během jed‐
né soboty dvě boho‐
služby za sebou, kde se 
vystřídají odsouzení z 
různých oddílů. Daniel 
má na staros  sobotní 
školu a já kázání. Měl 
jsem radost, když jsem 
jednou přijel v úterý do 
věznice a odsouzení se 
mě ptali, jak dopadly 
Danielovi zkoušky ve 
škole, protože se za něj 
modlili. Děkuji Bohu, že 
nás někdy přitlačí k vě‐
cem, do kterých se nám 
třeba hned nechce. Kaž‐
dá bohoslužba je pro 
mě povzbuzením do 
další práce s lidmi na 
okraji společnos . Mám 
radost, že někteří vězni 
jsou také zapojeni do 
studia Bible prostřed‐
nictvím korespondenč‐
ních kurzů.          

  PAVEL ZVOLÁNEK,   
 kaplan ve Valdicích 

Plzeňská pečeť 
s hrdiny víry 
Sokolovský skautský od‐
díl Agara vyráží od pátku 
7. do neděle 9. dubna 
do Plzně, kde se v areálu  
adven s ckého centra 
KVK ve Skvrňanech koná  
hra Plzeňská pečeť s ná‐
zvem „Dobrodružství 
biblických hrdinů“. Sraz 
účastníků je v Plzni v pá‐
tek v 17.30 hodin. Před‐
pokládaný konec je v 
neděli ve 13 hodin. Od‐
jezd ze Sokolova vlakem 
je ve 14.37 h a v neděli 
domů z Plzně v 15.01 
hodin. Vlak je bez pře‐
stupování. S sebou je 
třeba spacák, karimatku, 
oblečení na spaní + ná‐
hradní oblečení, misku, 
příbor, lžíci, hygienické 
potřeby, pláštěnku, kar‐
tu zdravotní pojišťovny, 
Bibli a dobrou náladu. 
Sokolovskou výpravu 
povedou Jiří Bauer, Zuz‐
ka Chalupová, Petr Pro‐
cházka, Hanka Poláková 
a Míša Vilímková. Akci 
finančně podpoří spolek 
Pohlazení.   (tk) 

Robinzonáda 
v Ostružně 
O víkendu 12. až 14. 5. 
čeká dě  z našeho 
skautského oddílu Agara 
tradiční celostátní hra 
Robinzonáda, tentokrát 
v Ostružně u Jičína. Vý‐
pravu povedou manželé 
Kábrtovi.       (tk)     
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,Abram Hospodinovi uvěřil 
a on mu to připočetl jako 
spravedlnost.´ (Gn 15,6) 
Kde se vzala víra? – poklá‐
dáme otázku biblickému 
textu. Je to jen určitá psy‐
chologická anomálie, men‐
tální dysfunkce, či výplod 
lidské fantazie; jak tvrdil 
Sigmund Freud? Nebo měl 
pravdu církevní reformá‐
tor Jan Kalvín, který tvrdil, 
že člověk je Bohem obda‐
řen schopnos  věřit? Te‐
dy, že máme v sobě cosi, 
co nám pomáhá přijmout, 
že Bůh existuje a chce 
s námi být ve spojení – 
komunikovat? Můžeme 
tomu říkat třeba šestý 
smysl nebo sensus divina‐

s, jak to „cosi“ nazval 
samotný Kalvín. 
Český publicista, filozof a 
křesťan Jaroslav Šimsa, 
který se po začátku nacis‐

cké okupace ak vně po‐
dílel na II. odboji, se chys‐
tal v únoru roku 1945 se‐
psat v Dachau traktát „Jak 
jsem se stal křesťanem“. 
Stačil napsat jen nějakých 
sedm osm vět, pak zemřel. 
O své cestě k Bohu napsal, 
že se „s jinýma vydal na 
cestu hledání a uprostřed 
hledání sám byl nalezen“. 
To je i biblické svědectví o 
původu víry v člověku. 
Termín „uvěřil“ z uvedené‐
ho verše je v původním 
jazyce Starého zákona ve 
zvláštním grama ckém 
tvaru, který bychom mohli 
označit jako způsobovač. 
Hebrejš na mto tvarem 
naznačuje, že určité jedná‐
ní způsobuje Hospodin, 
jako zdroj, z něhož toto 
jednání vyvěrá. Abramova 
víra má svůj původ v Bohu. 
Bůh ji v Abramovi způso‐
bil. Bůh jej „rozvěřil“. 

Všimněte si, že jen málo‐
kdo vám řekne, že jeho 
víra je výsledkem přije  
nějakých logických argu‐
mentů. Logické argumenty 
to ž víru neprobouzejí, ale 
spíš prohlubují. Když lidé 
popisují, jak a kdy uvěřili, 
říkají například, že cí li 
Boží přítomnost; byli 
uchváceni pohledem na 
hvězdné nebe; měli pocit, 
že se jich někdo v hloubi 
jejich nitra dotkl. H. C. Ru‐
emke, jeden z významných 
nizozemských psychiatrů 
20. stole , který se zabý‐
val dispozicí člověka k víře 
či nevíře, říká, že se bě‐
hem své vědecké práce 

„ještě nesetkal s přípa‐
dem, kdy by se víra zrodila 
v člověku prostřednictvím 
uvažování nebo volního 
úsilí“.  Je‐li tedy víra da‐
rem, nemůžeme si ji nijak 
zasloužit. Je ale možné 
navštěvovat místo, kde je 
velká pravděpodobnost, 
že bychom tento dar moh‐
li dostat. Přesně tak jedná 
i Abram v našem příběhu. 
První verše 15. kapitoly 
Genesis (v. 1‐5) jsou zá‐
znamem vášnivé diskuze 
mezi Bohem a Abramem o 
zaslíbeném potomku.  
Abram se díky tomuto roz‐
hovoru ocitá v Boží pří‐
tomnos  – ve sféře Božího 
působení.  A v našem 6. 
verši je pak doslova napsá‐
no: „I uvěřil Abram 
v Hospodinu…“ 

V Hospodinu se rodí víra; 
v Boží blízkos , nebo přes‐
něji jen díky Boží blízkos . 
Jeho přítomnost je zdro‐
jem naší víry. Víra se rodí 
ze setkání s Bohem.  
Ptáme se ale také po 
smyslu naší víry. Proč vě‐
řit? V pozadí hebrejského 
termínu pro víru nachází‐
me dva konkrétní obrazy.  
Zaprvé je to obraz pevné 
rodičovské ruky, která 
ochraňuje bezbranné mi‐
minko. Druhým obrazem 
jsou pilíře či sloupy, které 
zajišťovaly stabilitu chrá‐
mové stavby (2 Kr 18,16). 
Abramova víra je cestou 
od totální nejistoty k zá‐
kladní a jediné jistotě živo‐
ta. Pilířem, který jediný 
obstojí v čase chvění a 
strachu z budoucnos , 
kterému Abram čelí. 
„Panovníku Hospodine, co 
mi chceš dát? Jsem stále 
bezdětný. Nárok na můj 
dům bude mít damašský 
Elíezer.“ (Gn 15,2) Aktuál‐
ní biblické svědectví v ča‐
se, kdy mnohá moderní 
poje  představují víru jako 
cosi snad pravdivého, ale 
rozhodně nic jistého. Říká 
se, že člověk má v sobě  
pevný bod, který když ob‐
jevíte, dokážete pohnout  
jeho světem. Takovým 
bodem je biblická víra. 
Paul Tillich, významný teo‐
log 20. stole , popisuje 
své poje  víry v knize Od‐
vaha být. Víra je podle něj 
odvaha důvěřovat, že život 
má nějaký smysl navzdory 
strachům ze smr , z bu‐
doucnos , viny, prázdnoty 
a nesmyslnos . Přesně 
vys huje smysl Abramovy 
víry. Vyjádření blízké nám, 
věřícím ve 21. stole . 
 MARTIN LINDTNER 

Uprostřed 
hledání sám 

nalezen 
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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 
KAŽDÝ PÁTEK 18:30 Studium Bible s 

Kábrtovými: Ježíšova podobenství 
SOBOTA 1.4. 9:30 Sobotní škola:  

Apoštol Petr, 11:30 kázání Mar na 
Lindtnera, 12:15 Členské shromáž‐
dění, zahájení sborových voleb  
ÚTERÝ 4.4. 18:30 Modlitební setkání 
u Novákových, Těšovice 72  
PÁTEK ‐ NEDĚLE 7. ‐ 9.4. Výprava 
dě  na hru Plzeňská pečeť  
SOBOTA 8.4. 9:30 Sobotní škola: Dě‐
dictví nehynoucí je připraveno v 
nebesích, 11:30 Kázání Bohuslava 
Zámečníka, 14:00 Odpolední boho‐
služba s rom. skupinou Devleskero 
drom a Hanou Kábrtovou  
ÚTERÝ 11.4. 17:00 Tesař, který na‐
vždy změnil svět ‐ Úvod do Bible s 
Tomášem Kábrtem v Městské kni‐
hovně Loket 
ČTVRTEK 13.4. 17:30 Chvála hranic ‐  
Úvod do Bible s Tomášem Kábrtem 
v Městské knihovně Chodov 
PÁTEK 14.4. 18:00 Od Veliké noci k 
prázdnému hrobu ‐ velikonoční ve‐
čer s duchovními písněmi, hudbou, 
slovem, modlitbami a projekcí  

SOBOTA 15.4. 9:30 Sobotní škola: 
Královské kněžstvo, 11:30 Kázání 
Jiřího Bauera ml., 14:00 Odpolední 
bohoslužba s rom. skupinou De‐
vleskero drom a B. Zámečníkem   
ÚTERÝ 18.4. 18:00 Modlitební setká‐
ní u Látalových, Šabina 2 
PÁTEK 21.4. 18:00 Setkání mládeže: 
Jak bych změnil církev? s Mar nem 
Lindtnerem v modlitebně církve 
adven stů v Karlových Varech ‐ 
Doubí, Plzeňská 49 
SOBOTA 22.4. 9:30 Sobotní škola: 
Společenská odpovědnost, 11:30 
Kázání Mar na Lindtnera, 14:00 
Odpol. bohoslužba s rom. skupinou 
Devleskero drom a T. Kábrtem, 
14:00 Setkání laických kazatelů s 
Luďkem Svrčkem v K. Varech,  
17:00 Setkání rodin na téma 
„křesťanský domov“ ‐ místo bude 
upřesněno  
ČTVRTEK 27.4. 18:30 Setkání výboru 
sboru 
SOBOTA 29.4. 9:30 Sobotní škola: 
Život s Bohem, 11:30 Kázání Pavla 
Hološe, 14:00 Odpol. bohoslužba s 
rom. skupinou Devleskero drom a 
Lukášem Bujnou  
NEDĚLE 30.4. Školení dobrovolníků 
pro službu v SOS vesničkách s Mile‐
nou Čančíkovou ‐ čas a místo bude 
upřesněno 

Více na //sokolov.casd.cz 
 

PŘIPRAVUJEME: 
2.5. Modlitební setkání u A. Sladké, 

Stará Ovčárna 2183 

      

AKCE V DUBNU 


