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Devatenác letá 
studentka Zuzan‐
ka Chalupová ze 
Šabiny úspěšně 
ukončila maturit‐
ními zkouškami 
25. května svá 
středoškolská stu‐
dia na Střední pe‐
dagogické škole 
v Karlových Va‐
rech. V červnu ji 
čekají troje přijí‐
mačky na vysoké 
školy v Praze a 
v Ús  nad Labem. 
Než se ale Zuzka 
vydá do světa, 
ráda by dala ve‐
řejně najevo, že 
počítá ve svém 
životě s Pánem 
Bohem. A že ne‐
odchází rozhodně 
sama. Věří, že Ten, který 
ji provázel dosud, s ní 
bude i dál, ať se dostane 
kamkoliv. Rozhodla se 
nechat se pokř t a uzav‐

řít tak smlouvu s Bo‐
hem. O Zuzce jednou 
řekla její teta Jana, že je 
takovým Mauglím. Je to 
to ž taková správná 

vesnická holka. Má 
ráda přírodu, zvířa‐
ta, zahradu, domek 
v Šabině, kde bydlí 
s vlastní rodinou a 
prarodiči. Sem se 
také chce brzy vrá‐

t, neumí si před‐
stavit, že by někdy 
bydlela ve městě. 
Zuzka má kromě 
rodičů, dvou babi‐
ček a dědy ještě 
dva starší bratry, 
Filipa a Lukáše, a 
mnoho dalších bra‐
tranců, sestřenic. 
Filip studuje v Pra‐
ze výpočetní tech‐
niku a Lukáš stejná 
studia na rok pře‐
rušil a znovu v nich 
bude od října po‐
kračovat. 

Zuzko, co tě přivedlo 
k rozhodnu  nechat se 
pokř t? 
Nic tak zásadního se ne‐



stalo, žádný zlomový 
bod. Do sboru v Sokolo‐
vě chodím od malička a 
Pána Boha poznávám už 

dlouho. Teprve nedávno 
jsem ale začala přemýš‐
let o tom, proč chodím 
na bohoslužby a zda s 
Bohem počítám ve své 
budoucnos . Došla jsem 
k tomu, že s ním chci 
strávit celý život, a tak 
jsem se rozhodla posu‐
nout svůj vztah k němu 
zase na další level. 
Pomohly   studijní ví-
kendy Bible na Božím 
Daru ke Tvému rozhod-
nu ? 
Určitě jsem díky nim 
mnohým věcem porozu‐
měla, ale jinak já jsem 
člověk spíše pocitový. 
Prožívám ve svém životě 
Boží přítomnost, věřím, 
že Bohu na mě záleží a 
stojí při mně. Nejvíc vi‐
dím Jeho působení při 
mém přestupování ze 

školy na školu. Dosud 
jsem vystřídala školy 

čtyři a v každé jsem pro‐
žila úplně jiný způsob 
života. První dvě třídy 
jsem chodila na základ‐

ku v Kynšperku nad 
Ohří, pak jsem přes‐
toupila na Svobod‐
nou chebskou školu, 
kde jsem byla do 
sedmé třídy. Šestá a 
sedmá byly součás  
víceletého gymná‐
zia, kam jsem byla 
na základě přijíma‐
ček přijata. Od ter‐
cie, neboli osmé tří‐
dy, jsem dva roky 
navštěvovala soko‐
lovské gymnázium.  
Myslela jsem, že na 
gymnáziu odmatu‐
ruju, ale všechno 
bylo najednou jinak. 

Po jedné naší domácí 
rodinné radě jsme usou‐
dili, že by bylo pro mě 
lepší, kdybych šla studo‐
vat na střední pedago‐
gickou ško‐
lu, když chci 
být učitel‐
kou v ma‐
teřské škol‐
ce. Po tom 
jsem toužila 
odjakživa. 
Dokonce 
jsem občas 
chodila se 
šabinskými 
dětmi ve 
školce na 
procházky. 
Prvního září 
jsem byla 
ještě stu‐
dentkou 
sokolovské‐
ho gymnázia a 2. září 
jsem nastupovala na 
Střední pedagogickou 

školu v Karlových Va‐
rech. Vystudovala jsem 
obor předškolní a mi‐
moškolní pedagogika.  
Jak budeš vzpomínat na 
tuto školu? 
Na škole jsem poznala 
hodně kamarádek a nej‐
více nás dala dohroma‐
dy asi příprava na matu‐
ritní ples. Ten se nám 
hodně vydařil.  Můžu 
říct, že po všelijakých asi 
normálních roztržkách 
ve třídě, kde jsou samé 
holky, jsme se rozloučily 
s láskou a klidem v srdci. 
Jinak ale na nějaká veli‐
ká přátelství mám tro‐
chu smůlu. Zažila jsem v 
tomto směru mnohá 
zklamání. Bavilo mě 
však během studií pra‐
covat s dětmi v rámci 
praxe a rozhodla jsem 
se dál ve studiích pokra‐
čovat, i když nejdřív 

jsem uvažovala, že bych 
šla rovnou pracovat. 
Vybrala jsem si obory 
sociální a speciální     2 

S tátou Václavem na „maturáku“ 



pedagogiku, tak snad mi 
to vyjde. I kdybych se do 
školy nedostala, stejně 
bych chtěla načas odejít 
do Prahy, kde studují 
moji bratři. Nedokážu si 
představit, že bych už 
od této 
chvíle 
měla 
zůstat 
na jed‐
nom 
místě až 
do dů‐
chodu.  
Rozhod‐
ně ale 
plánuju 
návrat 
do mojí 
milova‐
né Šabi‐
ny. 
Jsem 
ráda 
doma, 
líbí se mi, že máme hos‐
podářství, o které se 
stará můj děda. Ráda si 
chodím promluvit 
s babičkou a dědou, 
mám to jenom pár me‐
trů přes dvorek. Trochu 
se bojím, že mi bude 
život na vesnici chybět.  
Jednu jistotu si ale 
ponesu s sebou, ať už 
půjdu kamkoliv. Tou je 
Pán Bůh. Vím, že mě 
vždycky podrží. Dosud 
tomu tak bylo.  
Už jsi přemýšlela, kam 
budeš v Praze chodit na 
bohoslužby? 
Do jakého sboru budu 
chodit, to ještě nevím. 
Ale chtěla bych se zapo‐
jit do studentské křes‐

ťanské organizace INRI 
ROAD. Mamka už zjišťo‐
vala u Radka Jonczyho, 
jaké možnos  tam jsou. 
To je ale ještě poměrně 
daleko. Teď mě čekají 
přijímačky a poté hned 

docela dlouhé prázdni‐
ny. Pojedu jako vedoucí 
na tábor pro starší dě  
na Hadovce a také se 
celá rodina chystáme do 
Anglie na koncert skupi‐
ny U2. Poprvé pole m 
letadlem, tak se těším. 
Všechny ostatní dny bu‐
du pomáhat v Šabině 
našemu sousedovi, Ro‐
manu Fraňkovi, 
s provozem Staré hos‐
pody. V létě ji navštěvu‐
je hodně vodáků, tak 
potřebuje brigádnici.  
Ve sboru jsi navržena 
na vedoucí mládeže. Co 
tomu říkáš?  
Je to trochu legrační, 
protože všichni mladí 
z našeho sboru odchází 

někam studovat, tak 
jsem zůstala sama. Ale 
plány máme s tou naší 
skupinou z Božího Daru. 
Plánujeme, že bychom 
pokračovali ve víken‐
dech Bible s m, že kaž‐

dý by 
měl 
s sebou 
na set‐
kání vo‐
zit ka‐
maráda, 
aby‐
chom se 
rozrůs‐
tali. Teď 
žiju ve 
velkém 
očeká‐
vání, co 
bude. 
Byla 
bych 
ráda, 
aby 

křest byl novým krás‐
ným začátkem těch 
všech mých očekávání. 
Chci se vydat do světa 
s jistotou, že nejdu sa‐
ma.  
Ať se   daří, Zuzanko!    

HANA KÁBRTOVÁ 
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Maminka Ivana a bratři Filip (vlevo) a Lukáš 
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Téměř přesně po dvou 
letech končí setkávání 
mladých lidí nad Biblí na 
chatě Chajdovka na Bo‐
žím Daru. Poprvé se 
mladí setkali o víkendu 
19. až 21. června roku 
2015. Od té doby se 
pravidelně sjížděli každé 
dva měsíce k probírání 
nejrůznějších témat. 
Poslední víkend Bible se 
koná od 23. do 25. červ‐
na opět na stejném mís‐
tě a velkou rados  a slá‐
vou budou sobotní 
(24.6. od 16 hodin) křty 
čtyř dívek, které se roz‐
hodly pro život s Pánem 
Bohem.  

Kř t je bude kazatel 
Mar n Lindtner v Hor‐
ním rybníku u Jáchymo‐
va (na snímku). Cestou z 
Jáchymova na Boží Dar 
je třeba odbočit na 

Abertamy a nedaleko 
po odbočení je v lese 
rybník. Kromě karlovar‐
ské Marušky Součkové a 
sester Terezky a Elišky 
Slowíkových z Teplé bu‐
de pokřtěna i sokolov‐
ská devatenác letá 
Zuzanka Chalupová 
(rozhovor s ní na str.1 
až 3). 

Všichni mladí jsou zváni 
na poslední víkend Bible 
(přihlásit se je možné u 
Mar na Lindtnera – tel. 
736541998) a všichni 
ostatní jsou zváni na 
sobotní křty dívek. Čer‐
stvá maturantka Zuzka 

Chalupová bude přivítá‐
na do společenství so‐
kolovského sboru při 
dopolední bohoslužbě v 
sobotu 1. července.   
   (hk) 

Mladí lidé mají křest 
v přírodě u Jáchymova Získal jsem nedávno 

možnost pracovat pro 
sokolovskou humanitár‐
ní organizaci Pomoc v 
nouzi, pomáhat lidem 
bez domova v nové so‐
kolovské noclehárně 
této organizace u ná‐
draží. Měl jsem z této 
možnos  velkou radost, 
ale narazil jsem na ne‐
čekanou věc ‐ nedokon‐
čené základní vzdělání. 
Když jsem byl kluk a 
chodil do základní školy, 
rodiče se jednou roz‐
hodli, že se přestěhuje‐
me na Slovensko, a tak 
mě vzali ze školy a já ji 
tak nedokončil. Naštěs  
existují v Sokolově 
zkoušky, kterými je 
možné si základní vzdě‐
lání ukončit dodatečně. 
A tyto zkoušky jsem ny‐
ní úspěšně složil. S pří‐
pravou na tyto zkoušky 
mi velmi pomohla stu‐
dentka Zuzka Chalupo‐
vá, které bych chtěl za 
to mto moc a moc po‐
děkovat. Po letech jsem 
si s mnoha věcmi ve 
škole nevěděl rady, 
hlavně s matema kou, 
chemií a češ nou, a 
právě s m mi Zuzka 
úžasně pomohla, stejně 
jako s výtvarnou výcho‐
vou i dalším. Díky její 
pomoci mám teď práci, 
která mě baví a naplňu‐
je. Gratuluji Zuzce k 
úspěšnému složení ma‐
turity i ke křtu a moc jí 
děkuju.   LUBOŠ OLAH 

Zuzko, díky! 
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V sokolovském sboru se 
v současné době konají 
volby výboru a služeb‐
nos  pro jednotlivé ob‐
las  služby sboru. Dvou‐
leté volební období sou‐
časného vedení sboru 
uplynulo 11. dubna. 
Jmenovací výbor ve slo‐
žení Mar n Lindtner, 
Miluška Malíková, Jiří 
Bauer ml., Jan Fischer a 
Jindřich Poduška navrhl 
za nového vedoucího 
sboru Bohuslava Zámeč‐
níka. Ten by v případě 
zvolení vystřídal Alenu 
Novákovou, která je ve‐
doucí sboru více jak 10 
let. Alena Nováková je 
nyní navrhována na    
vedoucí služby křesťan‐
ského domova, tedy 
rodinám a dětem.  
Na služebnost tajemní‐
ka sboru je navržen Jiří 
Bauer ml., vedoucím 
osobní služby (misie) a 
sobotní školy má být 
Tomáš Kábrt, jeho zá‐
stupcem Jan Fischer, na 
pokladníka sboru je na‐
vržen Jiří Novák, na jeho 
zástupce Věra Grygaro‐
vá, vedoucí diakonie má 
zůstat Miluška Malíko‐
vá. V návrhu jmenovací‐
ho výboru je dále ve‐
doucí komunikace a ko‐
ordinánotrka práce se 
zájemci Hana Kábrtová, 
vedoucí dětské sobotní 
školy Ivana Látalová, 
vedoucí mládeže Zuzana 
Chalupová, dva vedoucí 
Klubu Pathfinder Jiří No‐
vák a Tomáš Kábrt.  O 

prodej a půjčování knih 
by se nově měla starat 
Anna Sladká, její zástup‐
kyní zejména pro odpo‐
lední bohoslužby má být 
Věra Biharyová. Hudbu 
mají mít na staros  do‐
poledne Michaela Baue‐
rová a odpoledne Luboš 
Olah, audiovizuální 
techniku dopoledne Ro‐
man Musich a odpoled‐
ne Luboš Olah. Technic‐
kým správcem sboru má 
zůstat Bohuslav Zámeč‐
ník a záležitos  týkající 
se humanitární organi‐
zace ADRA má řešit 
Hanka Poláková.  
Složení výboru sboru 
má být sedmičlenné, 
což bude o dva členy 
více, než dosud: Bo‐
huslav Zámečník 
(vedoucí sboru), Jiří 
Bauer ml. (tajemník), Jiří 
Novák (pokladník), Mi‐
luše Malíková (první di‐
akonka), Jindřich Poduš‐
ka a kazatel Mar n 
Lindtner. Hostem výbo‐
ru sboru pro záležitos  
týkající se odpoledních 
bohoslužeb má být Lu‐
boš Olah. Jmenovací 
výbor navrhuje zvolit 
tyto činovníky na obdo‐
bí jednoho roku.  
Volit se bude v sobotu 
10. 6. při členském 
shromáždění od 13 h.   
K účas  na členském 
shromáždění s volbami 
nového vedení jsou zvá‐
ni všichni členové sboru.        
   (hk) 

Zemřel Ježíšův 
věrný služebník 
Jindřich Lekner 

„Svůj život bych přirov‐
nal k pou . Na začátku 
byly lákavé atrakce v 
pozlátkových obalech, 
za které jsem utrácel 
nerozvážně peníze.  
Díky Boží milos  jsem 
ale dostal zcela zadar‐
mo dar – poznal jsem 
Ježíše Krista. Není nic 
krásnějšího,“ svěřil se 
před čtyřmi lety bratr  
Jindřich Lekner z Ci c v 
rozhovoru pro tento 
časopis. V pondělí 29. 
5. jeho životní pouť na 
této zemi skončila. Po 
dlouhé a těžké nemoci 
Jindřich Lekner zemřel. 
Odešel ale v naději na 
setkání se svým nejmi‐
lejším Ježíšem Kristem. 
Rozloučení s Jindři‐
chem Leknerem se ko‐
ná v pátek 2. června od 
10 hodin v evangelic‐
kém kostele v Sokolo‐
vě.   (hk) 

Sbor si volí nové vedení 
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„Můj synu, jestliže přijmeš 
mé výroky, uchováš‐li mé 
příkazy ve svém nit‐
ru,  abys věnoval pozor‐
nost moudros  a naklonil 
své srdce k rozumnos‐

,  jestliže přivoláš porozu‐
mění a hlasitě zavoláš na 
rozumnost,  budeš‐li ji hle‐
dat jako stříbro a pátrat po 
ní jako po skrytých pokla‐
dech,  tehdy pochopíš, co 
je bázeň před Hospodi‐
nem, a dojdeš k poznání 
Boha.  Neboť moudrost 
dává Hospodin, poznání i 
rozumnost pochází z jeho 
úst.“ Bible, Přísloví 2:1‐6 
V poslední době dost čas‐
to uvažuji o svém životě a 
vzpomínám na různé situ‐
ace, které jsem musel ře‐
šit, a to jak v soukromém 
životě, v pracovní oblas , 
práci na sborech nebo na 
různých místech při svém 
zařazení v církvi. Přemýšlel 
jsem o tom, jak jsem se 
choval, jak jsem různé si‐
tuace řešil, a zdá se mi, 
jakoby se dostávaly na 
povrch věci, které jaksi 
nehrají v můj prospěch. 
Muži říkají, když vzpomí‐
nají na vojnu, že většinou 
zapomínají na ty špatné 
věci a zůstávají jen ty dob‐
ré a veselé zážitky. 
V tomto mém případě je 
to jaksi naopak. Začínám 
vzpomínat na chvíle, kdy 
jsem se musel rozhod‐
nout, a dnes vidím, že kdy‐
bych byl moudrý, rozho‐
doval bych se jinak. Tím 
vůbec nechci říct, že jsem 
nyní moudrý. Nebo snad 
věříte tomu, že člověk, čím 
je starší, m je moudřejší?  
„Má‐li kdo z vás nedosta‐
tek moudros , ať prosí 
Boha, který dává všem bez 
výhrad a bez výčitek, a  
bude mu dána.“ Jakub 1:5  

Oba texty nám říkají, že 
když nevíme, jak si počí‐
nat, máme žádat Boha o 
moudrost. Jakub tady ne‐
hovoří o celoživotním po‐
znání, nahromadění vědo‐
mos  a zkušenos , ale o 
schopnos  dělat moudrá a 
uvážená rozhodnu  
v ob žných podmínkách. 
Potřebujeme‐li moudrost, 
nemáme se spoléhat na 
své vědomos  a zkušenos‐

, ale máme se modlit 
k Bohu a on nám dá, co 
potřebujeme.  

Nemusíme bloudit a říkat 
si, že se snad zadaří, že 
snad dostaneme odpověď 
na naše otázky a potřeby. 
Bůh nám prostě dává  
svou moudrost, která nás 
povede při rozhodování. 
Když Jakub mluví o moud‐
ros , má na mysli schop‐
nost prak cky rozlišovat. 
Moudrost začíná úctou 
k Bohu. 
„Počátek poznání je bázeň 
před Hospodinem, moud‐
ros  a kázní pohrdají po‐
še lci.“ Přísloví 1:7. 
 V dnešní době přesyce‐
nos  informacemi je mož‐
né získat mnoho znalos . 
Moudrost je ale daleko víc 
než velká informovanost a 
znalost. Je to princip, zá‐
kladní přístup, který ovliv‐
ňuje každou stránku živo‐
ta. Základem vědění je 
bázeň před Bohem – c t a 
uznávat Boha, žít v bázni 
před jeho svrchovanos  a 
zachovávat jeho slovo. 

Víra v Boha musí být zá‐
kladním principem našeho 
chápání světa, našich po‐
stojů a činů. 
V úvodním čtení z Bible z 
knihy Přísloví (výše uvede‐
ném) se dozvídáme, že 
moudrost získáváme dvě‐
ma způsoby současně: 1) 
jako dar od Boha a 2) jako 
výsledek usilovného hle‐
dání. Dárcem moudros  je 
Bůh a jeho slovo je zdro‐
jem „vědění a rozumnos‐

“ (6. verš). Takto viděno 
je moudrost darem, který 
přijímáme od Boha. On ji 
však dává pouze těm, kteří 
usilovně hledají. Bůh svou 
moudrost skryl před lidmi, 
kteří jsou ve své moudros‐

 soběstační. Chceme‐li 
moudrost najít, bude nás 
to stát nemalé úsilí, proto‐
že cesta k moudros  je 
ob žná. Ale Bůh nás pove‐
de, budeme‐li ch t. 
Bůh nám nenabízí svou 
moudrost proto, abychom 
byli lidmi, kteří neodpo‐
vědně nakládají s jeho da‐
ry. Ale proto, aby nás 
ochránil před pýchou a 
nezdravou touhou. 
Moudrost získáváme díky 
neustálému růstu: 1) mu‐
síme důvěřovat Bohu a c t 
ho, 2) uvědomovat si, že 
Bible nám Boží moudrost 
zjevuje, 3) snažit se dělat 
správná rozhodnu  m, že 
budeme moudrost usilov‐
ně hledat, 4) když udělá‐
me něco špatně, vzít si 
z toho poučení a snažit se 
to napravit. 
Moudrost začíná úctou 
k Bohu, vede ke správné‐
mu životu a dává větší 
schopnost rozpoznat dob‐
ré od zlého. Bůh nám tuto 
moudrost chce dát. Jestli 
chceme poznat Boží vůli, 

Moudrost?  
Jen u Boha 
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O druhém květnovém 
víkendu se dě  z celých 
Čech setkaly na každo‐
roční jarní Robinzonádě 
křesťanského skautské‐
ho Klubu Pathfinder, 
tentokrát na téma Expe‐
dice do Afriky a v rekre‐
ačním středisku Sklář 
nedaleko Ostružna u Jičí‐
na. Akce se zúčastnily i 
dvě desítky dě  a jejich 
doprovodu ze skautské‐
ho oddílu Agara při so‐
kolovském sboru adven‐

stů. Dě  zde při růz‐
ných hrách poznávaly 
zvyklos  afrických do‐
morodců, vyráběly a 
hrály na kmenové hu‐
dební nástroje, tančily a 

zpívaly, 
vyráběly 
ozdoby 
pro kama‐
rády v Afri‐
ce, učily se 
rozeznávat 
faunu a 
flóru tak 
zvaného 
černého 
kon nen‐
tu, opatřit 
si jídlo le‐
zením po 
stromech 
a střelbou 
z luku, no‐
sit vodu v 
nádobách 
na hlavě a 
nasloucha‐
ly příbě‐
hům 

"kmenových šamanů" o 
tom, jak jim změnilo ži‐
vot setkání s křesťanský‐
mi misionáři a s Kristem. 
Na modlitbách děkovaly 
Bohu,  ochutnávaly i ci‐
zokrajnou černošskou 
kuchyni a došlo samo‐
zřejmě i na společný ve‐
černí táborák. Dě  ze 
Sokolova si v rámci pro‐
gramu připravily pro 
ostatní i divadlo beze 
slov o tom, jak radostné 
je překonávat konflikty a 
odpus t si. Všem se vý‐
prava moc líbila, děkuje‐
me Pánu Bohu za pouč‐
ný víkend s krásným po‐
časím a ochranu při 
hrách i na cestě.   (tk)   

Africká Robinzonáda u Jičína musíme požádat Boha, 
aby nám ji zjevil. A pak 
musíme být připraveni 
udělat to, co nám řekne. 
„Počátek moudros  je bát 
se Hospodina; velice jsou 
prozíraví všichni, kdo tak 
činí. Jeho chvála trvá na‐
vždy!“  Žalm 111:10. 
Jediný způsob, jak se stát 
moudrým člověkem, je 
mít úctu k Bohu. Lidé vel‐
mi často tuto zásadu 
opouštějí a myslí si, že 
moudrost získají vzdělá‐
ním a životními zkuše‐
nostmi. Bez Boha jako 
zdroje moudros  ztrácí‐
me jistotu pro správné 
rozhodování a děláme 
nesprávná rozhodnu . 
Nezapomínejme na to, že 
zdrojem moudros  je 
Bůh, protože On sám je 
moudrost. 
„Nechť však prosí s důvě‐
rou a nic nepochybuje. 
Kdo pochybuje, je podo‐
ben mořské vlně, hnané a 
zmítané vichřicí. Ať si ta‐
kový člověk nemyslí, že 
od Pána něco dostane;  je 
to muž rozpolcený, nestá‐
lý ve všem, co činí.“   
   Jakub 1:6‐8 
Pochybnos  nás přivedou 
do podobného stavu, jako 
je rozbouřené moře. Jest‐
liže nechceme takový stav 
prožívat, poprosme o 
moudrost s důvěrou, že 
Bůh nám ji dá. Potom bu‐
deme ve svých rozhodo‐
váních jis . 
„Čest připadne moudrým 
do dědictví, hlupáci si 
však odnesou hanbu.“     
  Přísloví 3:35           
Amen. 

BOHUSLAV ZÁMEČNÍK 



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 Biblická 
hodina a zkouška romské skupiny 
Boží cesta 
KAŽDÝ ČTVRTEK 18:00 Nácvik zpěvu 

s Hedou Bauerovou 
PÁTEK 2.6. 18:30  Studium Bible s 

Kábrtovými: Ježíšova podobenství o 
bohatství a chudobě   
SOBOTA 3.6. 9:30 Sobotní škola:  

Proroctví a Písmo, 11:00 Kázání 
Fran ška Byrtuse, 16:00 Bohosluž‐
ba s dětmi u ohně na Šenvertu  
ČTVRTEK 8.6. 18:30 Setkání výboru 

sboru 
PÁTEK 9.6. 18:30  Studium Bible s 

Kábrtovými: Ježíšova podobenství o 
pokladech, hledání a nalézání   
SOBOTA 10.6. 9:30 Sobotní škola: 

Falešní učitelé, 11:00 Slavnost Ve‐
čeře Páně s Mar nem Lindtnerem, 
12:30 Členské shromáždění se sbo‐
rovými volbami  
NEDĚLE 11.6. Výlet pro dě  na roz‐

hlednu Cibulka u Oloví s Hanou 
Sladkou a Romanem Musichem, 
sraz na vlak. nádraží v 8:15 hodin    
ÚTERÝ 13.6. 17:00 Modlitba a medi‐

tace, Úvod do Bible s Tomášem Ká‐
brtem v Městské knihovně Loket 
18:30 Modlitební setkání u Věry 
Biháryové, Loket, Sportovní 
ČTVRTEK 15.6. 17:30 Plány lidské a 

Boží, Úvod do Bible s Tomášem Ká‐
brtem v Městské knihovně Chodov 

SOBOTA 17.6. 9:30 Okrskové shro‐
máždění v Karlových Varech, modli‐
tebna Doubí, Plzeňská 49,  V Soko‐
lově 9:30 sobotní škola: Den Páně,  
11:00 Kázání Tomáše Kábrta 
ÚTERÝ 19.6. 18 h Ztracenci ‐ Úvod 

do Bible s Tomášem Kábrtem v klu‐
bu Šnek v bývalém kiněv Kraslicích 
PÁTEK 23.6. - NEDĚLE 25.6. ‐ Víkend 

s Biblí pro mladé s Mar nem Lind‐
tnerem na chatě Chajdovka na Bo‐
žím Daru    
PÁTEK 23.6. 18:30  Studium Bible s 

Kábrtovými: Ježíšova podobenství o 
slavnostech a hostech   
SOBOTA 24.6. 9:30 Sobotní škola: 
Hlavní témata v Petrových listech, 
11:00 Kázání Bohuslava Zámečníka, 
16:00 Křest Zuzky Chalupové, Ma‐
rie Součkové a sester Slowíkových v 
Horním rybníce u Jáchymova, směr 
Abertamy, vede Mar n Lindtner 
ÚTERÝ 27.6. 18:00 Modlitební setká‐
ní u Olahových, Heyrovského 1546 

Více na //sokolov.casd.cz 
 

PŘIPRAVUJEME: 
SOBOTA 1.7. 11:00 Přivítání Zuzky 
Chalupové do společenství sboru 
NEDĚLE 16.7. - ČTVRTEK 20.7. Inten‐

zivní kurz odnaučování kouření s 
psychologem Jiřím Bauerem  
NEDĚLE 30.7. - NEDĚLE 6.8. Biblický 
týden „Víra v podivném světě“ v 
Dlouhém u Ždírce nad Doubravou 
SOBOTA 12.8. Bohoslužba v přírodě, 

areál Pod skalou v Šabině, se sbory 
Karlovy Vary a Cheb  8 

      

AKCE V ČERVNU 


