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Desítky lidí navš vily o 
čtvrtém červnovém ví‐
kendu slavnos  svatých 
křtů u Horního rybníka 
nad Jáchymovem a v 
kostele církve adven s‐
tů v Karlových Varech. 
Další křty jsou plánová‐
ny na 19. 8. v Sokolově. 
V sobotu 24. června za‐
žili účastníci přírodní 
slavnos  u Jáchymova 
nevídanou podívanou. 
Čtyři mladé dívky – 
Zuzanka Chalupová (na 
snímku) ze sboru Soko‐
lov, Terezka a Eliška 

Slowíkovy z Teplé a Ma‐
ruška Součková z Karlo‐
vých Varů  – učinily 
smlouvu s Pánem Bo‐
hem veřejným křtem. 
Při bohoslužbě u rybní‐
ka zazněly písně, oblíbe‐
né biblické texty křtě‐
ných děvčat, zamyšlení 
kazatele Mar na Lindt‐
nera z Božího slova a 
modlitby. Ke křtu a vstu‐
pu do církve se rozhodl 
také karlovarský podni‐
katel Karel Větrovský, 
který následující den v 
kostele v Doubí přítom‐

ným velice poutavě a od 
srdce vyprávěl svou ži‐
votní cestu k Bohu od 
dětství až do současnos‐

. Karla pokř l jeho 
dlouholetý kamarád a 
kazatel církve Petr Staš, 
který jej před lety přive‐
dl k Bohu. Karel srdečně 
poděkoval všem za pod‐
poru na jeho duchovní 
cestě. Petr Staš poděko‐
val naopak Karlovi za 
jeho rozhodnu  a omlu‐
vil se mu i Pánu Bohu za 
to, že tajně o Karlově 
hledání Boha pochybo‐
val. „Dnes vidím, že Pán 
tě vedl a já byl spíše brz‐
dou,“ vyznal pokorný 
Petr Staš. Křest dopro‐
vodily krásné duchovní 
písně v podání řady pří‐
tomných zpěváků a hu‐
debníků včetně Karlovy 
manželky Evy, která je 
členkou sboru. „Děkuji 
Evičce za to, že k Bohu 
vede i naše syny a přeji 
si, aby se i oni jednou 
rozhodli pro tuto smlou‐
vu s Kristem,“ řekl ke 
svému křtu Karel Vět‐
rovský. Blahopřát mu 
přijeli přátelé z celé re‐
publiky, všichni po slav‐
nos  setrvali u připrave‐
ného pohoštění.          
   (hk) 

Léto plné křtů 
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Děti se těší na letní tábory 
I letos vyráží dě  a mlá‐
dež ze sokolovského 
sboru adven stů na let‐
ní tábory. Dvanáct dě  
se přihlásilo na letní 
tábor na Hadovce pro 
menší dě  (do 11 let) „ 
Mise: Exodus“, dopro‐
vodí je student Zbyněk 
Hrubý za Sokolova, tři 
pojedou na tábor na 
Hadovce pro starší dě  
(do 15 let) „Pán prste‐
nů“ a dvě dívky do Že‐
leznice u Jičína na mlá‐
dežnickou akci Vokoun 
pod vedením plzeňské‐
ho kazatele Vaška Von‐
dráška. Všechny přihlá‐
šené společně s asis‐
tentkou pos ženého 
chlapce Věrou Krasso‐
vou finančně podpoří 
spolek Pohlazení, České 
sdružení církve adven‐

stů sedmého dne a 
sbor Sokolov. 

Seznam přihlášených: 
a) letní tábor pro menší 
dě  od 16. do 23. čer‐
vence: Monika Slepčí‐
ková, Štefanie Ferková, 
Pavlík Schultze, Míša 
Schultzeová, Vojtěch 
Pačan, Jenifer Pačano‐
vá, Annemarie Letmaje‐
rová, Nikola Kroková, 
Tomáš Golkovský, Ja‐
kub Olah, Francesco 
Pazdernatý, Mar n Vilí‐
mek, asistent Zbyněk 
Hrubý 
b) letní tábor pro starší 
dě  od 6. do 16. čer‐
vence: Petra Schultzeo‐
vá, Michal Tůma s asis‐
tentkou Věrou Krasso‐
vou, Věrka Krassová ml. 
c) Akce pro mládež Vo‐
koun od 6. do 13. srp‐
na: Valerie Kováčová a 
Míša Vilímková.    (hk) 

Tabita prosí   
o vaši pomoc 
Do sociálního projektu 
Tabita při sokolovském 
sboru adven stů vstu‐
pují od července nevido‐
mí manželé Markéta a 
Jan Šintajovi. Janko Šin‐
taj je hudebníkem odpo‐
ledních bohoslužeb sbo‐
ru, který se načas odstě‐
hoval na Slovensko a po 
seznámení s Markétou 
se zase vrá l na Soko‐
lovsko. Pomáhat jim pár 
hodin týdně s nejrůzněj‐
šími záležitostmi podle 
jejich potřeb bude Mi‐
chaela Kroková ze Soko‐
lova. Manželé získali 
městský byt v Mánesově 
ulici v Sokolově, do kte‐
rého se v průběhu čer‐
vence přestěhují. V září 
čekají miminko. Oba po‐
bírají pouze invalidní 
důchod, a tak budou 
mimo jiné potřebovat 
pomoci se zařízením by‐
tu, který je prázd‐
ný. Pokud někdo chce 
darovat nějaký zachova‐
lý nábytek, cokoli do 
prázdného bytu, případ‐
ně pro miminko,  ať se 
ozve na telefonní číslo 
koordinátorky sociálního 
projektu Hany Kábrtové 
733 380 259.  
Na projekt přispívá z re‐
s tučních peněz České 
sdružení Církve adven‐

stů sedmého dne, měs‐
to Sokolov, spolek Ma‐
ranatha a další drobní 
dárci.   (hk) 
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„Dům spravedlivého je 
rozsáhlou klenotnicí, kdež‐
to z výtěžku svévolníkova 
vzejde rozvrat.“               
  Přísloví 15, 6 
Tento biblický verš, toto 
poselství od Pána Boha si 
na letošní rok vylosoval 
náš sbor. Co nám, našemu 
sboru, chce mto veršem 
Pán Bůh sdělit?  
Představuje dva naprosto 
odlišné postoje lidí – spra‐
vedlivého a svévolníka. 
Způsob života spravedlivé‐
ho je pravým opakem způ‐
sobu života svévolníka. 
Za mco život spravedli‐
vých na tomto světě je 
požehnáním, pokladem, 
klenotnicí, svévolníci při‐
nášejí do života a světa 
prokle , bolest, rozvrat. 
Asi všichni toužíme být na 
tomto světě užiteční, být 
pro druhé pokladem, obo‐
hacením, tedy spravedlivý‐
mi. Chceme být určitě spí‐
še klenotnicí než způsobo‐
vat rozvrat. Co to zname‐
ná? Jak na to? Kdo jsou 
spravedliví? Jsem já spra‐
vedlivý? Je náš sbor do‐
mem spravedlivého? 
Bible v Žalmu 14, 3. verši, 
praví:  „Zpronevěřili se 
všichni, zvrhli se do jedno‐
ho, nikdo nic dobrého ne‐
udělá, naprosto nikdo“. 
Spravedlivý je jen Bůh. Jde 
zde tedy o „dům“ ‐ spole‐
čenství Boží. Lidé v něm 
nejsou „spravedliví“ sami z 
sebe, jsou ospravedlnění 
Bohem, Ježíšovou obě . 
Takové společenství je  
„rozsáhlou klenotnicí“ – 
místem a zdrojem vzác‐
ných hodnot.  
Všimněme si, že Boží spra‐
vedlivý je součás  Božího 
domu, Božího společen‐

ství, žije s ostatními ospra‐
vedlněnými hříšníky pod 
Božím vedením. Jeho spra‐
vedlnos  a vůlí je Boží 
spravedlnost a Boží vůle.  
Kdo je ospravedlněný, 
znovuzrozený z Ducha, 
pomíjí své představy, svá 
přání a své nároky, a zcela 
se podvoluje Boží sprave‐
dlnos  a Boží vůli. Jen když 
právě takhle na sebe zapo‐
mene, může se stát Božím 
nástrojem – pokladem, 
rados , rozsáhlou klenot‐
nicí nejvyšších hodnot pro 
druhé.  

Vedle spravedlivého je zde 
svévolník. V Kralické bibli 
je příslušné hebrejské slo‐
vo rášá přeloženo slo‐
vem bezbožník. Očekávali 
bychom, že to bude asi 
nějaký ateista, který se 
rouhá.  Ale kdepak. I ďábel 
věří, že je Bůh.  Bezbožník 
je člověk, který ví o Bohu, 
ale žije bez něj. Žije, jako 
by Boha nebylo nebo jako 
kdyby Bůh nebyl svatý. 
Bohem si ani v nejmenším 
nenechá ovlivnit svůj ži‐
vot. Rozhoduje se sám. 
Nehledá Boží vůli. Má svou 
vlastní, a té dává před‐
nost, proto je to svévolník. 
Nepopírá existenci Boha a 
jeho řádů, ale ve skuteč‐
nos  ignoruje Jeho svrcho‐
vanost a nedbá Jeho vůle. 
Svévolník v našem textu 
není zmiňován v souvislos‐

 s domem – Božím spole‐

čenstvím, ale v souvislos  
s jeho vlastním, soukro‐
mým výtěžkem. Tento vý‐
těžek není zdrojem hod‐
not, ale je zdrojem rozvra‐
tu…, život svévolníka je 
zaměřený na zisk, ale vede 
k popření hodnot, malo‐
měšťácké tuctovos , poní‐
žení člověka a lidského 
společenství zcela „pod 
obraz“ Boží. 
Letošním Božím posel‐
stvím pro náš sbor je vol‐
ba: Na jedné straně dům 
spravedlivého – dům Boží. 
Dům, ve kterém nevládne 
člověk, ale Boží spravedl‐
nost v Kristu a Boží vůle. 
Na druhé straně destruk‐

vní stopa svévolníka, ně‐
koho, kdo se řídí svojí 
vlastní vůlí a sám rozhodu‐
je, co je správné a co není. 
Jak se rozhodujeme, co a 
jak udělat, jak s kým jed‐
nat? Možná si vzpomene‐
me na okamžiky, kdy jsme 
něco moc chtěli. Někdy 
dokonce tak moc, že jsme 
se dokázali přesvědčit, že 
je to Boží vůle. I když jsme 
si vědomi, ba jis , že náš 
život a naše rozhodnu  
nejsou správné. 
Náš sbor má po volbách.  
Chceme, aby byl domem 
spravedlivého? Pak se mu‐
síme vzdát naší kontroly, 
manipulace, ovládání a vše 
svěřit do Božích rukou. A 
stát se tak nejen v tomto 
městě rozsáhlou klenotnicí 
toho nejkrásnějšího a nej‐
hodnotnějšího, co lze 
v životě potkat a zažít. Ne‐
bo zvolíme rozvrat a de‐
gradaci našeho sboru a  
životů na tuctovou sebe‐
střednost? 
Záleží jen na nás. Amen. 
  HANA KÁBRTOVÁ 

Poklad,      
nebo         

rozvrat ? 
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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 
SOBOTA 1.7. 9:30 Sobotní škola:  

Pavel ‐ apoštol pohanů, 11:00 přiví‐
tání Z. Chalupové do společenství 
církve, 11:30 kázání Tomáše Kábr‐
ta: Večírek pro odpadlíky 
ČTVRTEK 6.7. ‐  NEDĚLE 16.7. Letní 
tábor Klubu Pathfinder na Hadovce 
u Konstan nových Lázní pro starší 
dě  
PÁTEK 7.7. 18:30 Studium Bible s 
Kábrtovými: Chvála pomalos  
SOBOTA 8.7. 9:30 Sobotní škola: Pa‐
vel ‐ Kristův apoštol, 11:30 Kázání 
Bohuslava Zámečníka, 14:00 Odpo‐
lední bohoslužba s rom. skupinou 
Devleskero drom a T. Kábrtem  
ÚTERÝ 11.7. 18:00 Modlitební setká‐
ní u Bauerových v D. Rychnově, U 
Hřiště 467  
PÁTEK 14.7. 18:30 Studium Bible s 
Kábrtovými: Chvála cha 
SOBOTA 15.7. 9:30 Sobotní škola: 
Jednota evangelia, 11:30 Kázání 
Jiřího Bauera ml., 14:00 Odpolední 
bohoslužba s rom. skupinou Dev‐
leskero drom a H. Kábrtovou 
NEDĚLE 16.7. ‐ NEDĚLE 23.7. Letní 
tábor pro mladší dě  na Hadovce    

NEDĚLE 16.7. ‐ ČTVRTEK 20.7. Inten‐
zivní kurz odvykání kouření, vede 
psycholog Jiří Bauer PhD. ve své 
ordinaci v Hornické ulici 1613 
PÁTEK 21.7. 18:30 Studium Bible s 
Kábrtovými: Chvála hledání 
SOBOTA 22.7. 9:30 Sobotní škola: 
Ospravedlnění jedině z víry, 11:30 
Kázání Pavla Hološe, 14:00 Odpol. 
bohoslužba s rom. skupinou Dev‐
leskero drom a B. Zámečníkem  
ÚTERÝ 25.7. 18:00 Modlitební setká‐
ní u Michaely Bauerové v Sokolově, 
Jiráskova 1286 
PÁTEK 28.7. 18:30 Studium Bible s 
Kábrtovými: Chvála moudros  
SOBOTA 29.7. 9:30 Sobotní škola: 
Víra ve Starém zákoně, 11:30 Kázá‐
ní Ladislava Landsfelda, 14:00 Od‐
pol. bohoslužba se skupinou rom. 
sboru z Chebu a M. Pe kem  
NEDĚLE 30.7. ‐ NEDĚLE 6.8. Biblický 
týden „Víra v podivném světě“ v 
Dlouhém u Ždírce nad Doubravou 

 
Více na //sokolov.casd.cz 

 
PŘIPRAVUJEME: 

SOBOTA 12.8. Bohoslužba v přírodě, 
areál Pod skalou v Šabině, se sbory 
Karlovy Vary a Cheb  
NEDĚLE 6.8. ‐ NEDĚLE 13.8. Letní 

setkání mládeže Vokoun 2017,  
kemp Krokodýl v Železnici u Jičína 
19.8. NEBO 16.9. Slavnost svatého 

křtu v loděnici u Ohře v Sokolově 

      

AKCE V ČERVENCI 


