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„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, 
kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ 
[Bible Jan 3,16]
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[1] 
Křesťané na Kraslické

//sokolov.casd.cz     www.casd.cz     www.adra.cz     www.banglakids.cz     www.pathfinder.cz 
www.petrklice.cz

V Sokolově se adventisté scházejí od roku 
1968. V současné době má sbor přes pět 
desítek členů církve a pravidelně se v jeho 
modlitebně na Šenvertu schází asi sedm 
desítek lidí včetně mladých a dětí. Při sboru 
působí občanské sdružení Pohlazení věnující 
se citově strádajícím dětem z ústavů, dětem 
z nefunkčních a chudých rodin, dětský 
skautský Klub Pathfinder, adopce chudých 
bangladéšských školáků na dálku pod patro-
nací adventistické humanitární organizace 
ADRA, dobročinná iniciativa Tabita na pomoc 
potřebným seniorům a postiženým ve městě 
a okolí, pečovatelská služba Petrklíč, Kristem 
inspirovaní lidé učící se milovat druhé. 

K celosvětové Církvi adventistů sedmého dne 
se každý rok přidává asi milion lidí. Vychází 
z učení a zásad Bible, kterou považuje za  

inspirované Boží slovo. Latinské slovo 
„adventus“, jímž je inspirován název církve, 
znamená „příchod“. V Bibli se týká hlavně 
příchodu vzkříšeného Ježíše Krista v závěru 
dějin světa. Adventisté jako křesťané pro-
žívají a šíří dobrou zprávu o Boží záchraně 
člověka Ježíšem Kristem pro plný a věčný 
život. Bohoslužby adventistů se konají 
každou sobotu, která je dle Božího slova 
v Bibli k tomu odděleným sedmým dnem.

Dopolední bohoslužby s hudbou, písněmi, 
modlitbami a aktuálním poselstvím z Bible 
v Sokolově na Kraslické 494/14 začínají vždy 
od 9.30 hodin a jsou zcela veřejné. Stejně jako 
odpolední sobotní bohoslužby s romskou 
hudbou a písněmi, které jsou od 14 hodin. Děti 
mají dopoledne i odpoledne vlastní program. 
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[2] 
Proč církev?

www.utopie.cz/tema/k-cemu-cirkev     www.hopetv.cz     www.facebook.com/adventisti 
www.youtube.com/user/studioAWR

Ve škole jsme se jako děti učili číst, psát 
a počítat. To je velmi užitečné, ale s léty 
zjišťujeme, že s našimi vztahy k druhým, 
k životu i k prostředí, ve kterém žijeme, s tím 
nevystačíme. Prožíváme stres, konflikty 
a nedorozumění. Bůh ví, že bychom chtěli žít 
šťastně a v lásce s bližními. Bůh ví a doporu-
čuje nám církev jako místo, kde se této radosti 
a lásce můžeme společně učit. Jako vše dobré 
a krásné, lidé v historii i Boží myšlenku milující 
církve zneužili ke svým mocenským hrám, 
násilí a manipulaci. To nás ale neodrazuje od 
toho, abychom tuto jedinečnou příležitost dnes 
znovu společně objevovali. Láska a naděje jsou 

totiž tím nejvzácnějším v životě a Bůh je jejich 
nevyčerpatelným zdrojem. Dokázal to tím, 
že se v Ježíši Kristu ztotožnil s člověkem a za 
každého se obětoval, aby nás oslovil, očistil  
od odcizení a dal nám naději na čistý život  
zde i ve věčnosti. Ta dává každému okamžiku 
našeho života zcela nový rozměr a smysl.

Církev je proto také místem předávání pozitiv-
ních hodnot dětem, mladým lidem a rodinám, 
pomoci slabým a potřebným, místem duchov-
ního překonávání napětí a předsudků mezi 
lidmi. Místem, kde se v Kristově duchu učíme 
plně přijímat každého takového, jaký je.
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[3] 
Děti: Pohlazení a Pathfinder

//sokolov.casd.cz/category/deti     www.pathfinder.cz

Sokolovský sbor adventistů organizuje 
řadu aktivit pro děti. Při sobotních boho-
službách mají děti svůj vlastní duchovní 
program s vyprávěním, výtvarnou tvorbou 
či divadlem. Dobrovolnická činnost zdej-
šího spolku Pohlazení je zaměřena na děti 
z azylových domů a ze sociálně slabších 
rodin. Přispět na činnost spolku je možné 
na účet 174-4223005464/0600. Cílem je 
motivace dětí a mladých lidí k vytváření 
pozitivních mezilidských vztahů, založených 
na principech slušnosti, mravnosti, vzájemné 
pomoci, spolupráce a křesťanských duchov-

ních hodnot. Prostředkem jsou společné 
schůzky, víkendové pobyty v přírodě nebo 
na významných místech naší vlasti, společně 
se skautským Klubem Pathfinder letní tábory 
o prázdninách, rozvíjení nadání dětí pomocí 
se zajištěním zájmových kroužků, vyučování 
v umělecké škole, doučování a podobně. 

Sborový oddíl Agara při celosvětovém skaut-
ském Klubu Pathfinder organizuje kromě již 
zmíněných letních táborů během roku výpravy, 
poznávací i sportovní akce a další zájmové 
aktivity. 
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[4] 
Sociální práce sboru

//sokolov.casd.cz/category/pomoc/tabita-pomoc     www.adra.cz     www.banglakids.cz 
www.mincedenne.cz     www.petrklice.cz     www.potravinovabanka.cz     

Adventistická humanitární organizace ADRA 
je celosvětová agentura  poskytující pomoc 
lidem v nouzi. V České republice začala 
ADRA působit v roce 1992, dnes patří mezi 
tři největší humanitární organizace v České 
republice. ADRA je jedinečná tím, že pro-
středky od dárců nepoužívá na své perso-
nální náklady – ty hradí církev adventistů. 
Sokolovský sbor podporuje prostřednictvím 
ADRA již více než 12 let vzdělávání několika 
chudých dětí v Bangladéši. Na další dobro-
činné projekty ADRA doma i ve světě má sbor 
ve svých prostorách kasičku na průběžnou 
sbírku s výmluvným názvem Mince denně.

Lokální sborový projekt Tabita aneb Plníme 
přání potřebným pomáhá od roku 2015 senio- 
rům, zdravotně handicapovaným a chudým 
lidem v Sokolově a okolí. Lidé s nízkými 

příjmy v něm pomáhají za přivýdělek starým 
a zdravotně postiženým a tím i sobě. Na 
projekt přispívá České sdružení sborů církve 
adventistů z prostředků poskytnutých státem 
jako restituce za majetkové křivdy v době 
komunismu, také město Sokolov a spolek 
Maranatha. Přispět na tento projekt je možné 
na účet sboru 162333481/0600 pod variabilním 
symbolem 229. V prostorách sboru sídlí krajská 
pobočka nové celostátní pečovatelské služby 
Petrklíč pomáhající lidem se sníženou pohyb-
livostí a orientací v jejich domovech s hygie-
nou, úklidem, nákupy, stravou a podobně. 
Členství v Potravinové bance Karlovarského 
kraje se skladem v Sokolově umožňuje sboru 
pomáhat rodinám i jednotlivcům v potravinové 
nouzi bezplatným poskytováním základních 
potravin z přebytků zúčastněných obchodů.
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[5] 
Vzdělávání

//sobotniskola.casd.cz      www.hopetv.cz

Praktické duchovní vzdělávání pro všechny 
generace poskytuje v sokolovském sboru 
adventistů Sobotní škola – moderované 
diskuse nad dohodnutými texty z Bible, které 
tvoří první část pravidelné sobotní boho-
služby od 9.30 a od 14.30 hodin. K tomuto 
společnému rozjímání vydává církev pomocné 
teologické texty i internetový televizní 
pořad Bible pro dnešek. Mládež a děti mají 
skupiny s vlastním věkově přiměřeným 
duchovním programem. Začátečníci se 
scházejí k diskusnímu vzdělávání v základech 
křesťanství každý pátek od 17.30 hodin.

V prostorách sboru je veřejná knihovna s mož-
ností zapůjčení aktuální duchovní a zdravotní 
literatury vždy v sobotu od 12 do 13 hodin. 
V této době je otevřen také prodej Biblí a dal-
ších inspirujících knih a časopisů pro dospělé 
i děti. S pastorem nebo misijním biblickým 
pracovníkem sboru je možné dohodnout 
i soukromé studium Bible či duchovní dopro-
vázení a konzultace. Sbor se podílí také na 
pořádání duchovních přednášek a besed 
v městských knihovnách, středních školách 
regionu a dalších vzdělávacích akcích.  
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[6] 
Misie

//sokolov.casd.cz     facebook.com/adventistevsokolove     facebook.com/obibli 
facebook.com/byvaliateiste 

Sbor adventistů v Sokolově má své vlastní 
blogové misijní stránky //sokolov.casd.cz 
s osobními příběhy svých členů a přátel,  
aktuálními informacemi, pozvánkami a foto-
grafiemi z akcí, kde může každý komentovat 
a psát své postřehy. Sbor má také svůj inter-
aktivní profil v sociální síti Facebook „Sbor 
adventistů v Sokolově“, zřídil zde i profily 
„Bible“ a „Bývalí ateisté“, má svůj tištěný 
misijní měsíčník „Pěkná vyhlídka“, který je 
k dostání zdarma v modlitebně a je možno  
jej na vyžádání i odebírat poštou a elektro-
nicky. Na webu a facebookovém profilu sdílí 
sbor zajímavá misijní a motivační videa církve 
z produkce HopeTV. Sborové pozvánky a pro-

gramy jsou pravidelně vyvěšovány také ve 
vývěsce na modlitebně, ve výloze v podloubí 
u prodejny nábytku na sokolovském náměstí 
Budovatelů a příležitostně na dalších místech. 
Členové sboru navštěvují také nemocné 
v nemocnicích a ústavech, vězně ve vězni-
cích regionu, zájemce o evangelium v jejich 
domácnostech a sbor pořádá i občasné 
misijní a osvětové akce pro širokou veřejnost 
k různým příležitostem, jako jsou Vánoce, 
Národní týden manželství se svátkem zamilo-
vaných, Velikonoce a podobně. Celosvětovou 
misii církve v potřebných zemích podporuje 
sbor pravidelnými misijními sbírkami.  
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[7] 
Sobotní dopolední  
a odpolední bohoslužby

//sokolov.casd.cz

Adventisté na celém světě se dle Božího 
ustanovení v Bibli scházejí k pravidelným 
bohoslužbám, podobně jako Židé, každou 
sobotu. Ta je podle Bible sedmým dnem 
stvoření, který Bůh „požehnal a posvětil“, 
a Ježíš Kristus se prohlásil „Pánem nad 
sobotou“. V Sokolově se bohoslužby konají 
v modlitebně sboru na Šenvertu, Kraslické 
ulici 494/14 každou sobotu od 9.30 s českými 
písněmi a slovem a od 14.00 s  romskými 
písněmi a slovem. Lidé zde po úvodním 
ztišení, modlitbě a písních sdílejí své aktuální 
duchovní zkušenosti s Bohem a bližními. 
Následuje „sobotní škola“ – společná asi 
hodinová diskuse o vybraných myšlenkách 
z Bible ve skupinách, se zvláštními pro-

gramy ve skupinách pro mládež a pro děti. 
Před kázáním je pro děti připraven příběh. 
Následuje kázání – inspirující výklad Božího 
slova z Bible v podání duchovního, čímž 
bohoslužba vrcholí. Jednou za čtvrt roku slaví 
sbor Večeři Páně se symbolickými obřady 
smíření s  lidmi a Bohem – umývání nohou 
a přijímáním nekvašeného chleba a vína.

V sokolovském sboru adventistů je tradicí 
po každé bohoslužbě přátelské posezení 
u stolu společně prostřeného jídlem při-
neseným účastníky. Při vhodném počasí 
pořádá sbor také bohoslužbu v přírodě, 
v předvečer soboty se občas konají boho-
služby svatého křtu nebo Velikonoc.



Sbor Církve adventistů sedmého dne Sokolov, Kraslická 494/14 
Telefon na kazatele sboru MgA. Martina Lindtnera B.A. je 736 541 998

//sokolov.casd.cz        facebook.com/adventistevsokolove


