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Do nového roku v Boží 
moudrosti a službě  
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Nový rok jako příležitost 
k bilancování a novému 
nasměrování pojal soko‐
lovský sbor adven stů v 
sobotu 6.1. na své slav‐
nostní novoroční boho‐
službě nazvané „Na roz‐
ces “. Slavnost s písně‐
mi, modlitbami, slovem, 
promítáním i divadelní‐
mi představeními vyvr‐

cholila losováním Božích 
poselství z Bible zúčast‐
něným jednotlivcům i 
celému sboru a jeho dě‐
tem a mládeži do nové‐
ho roku. Pro 
sbor vylosoval jeho star‐
ší Bohuslav Zámečník 
verš z 1. knihy Samuelo‐
vy 12:24: „Jen se bojte 
Hospodina a věrně mu 

služte celým srdcem. 
Hleďte, co velikého s 
vámi učinil.“ Dě  jsou 
do roku 2018 vyzývány 
citátem z knihy Kazatel 
12:1: „Pamatuj na svého 
Stvořitele ve dnech své‐
ho jinošství, než nasta‐
nou zlé dny a než se do‐
staví léta, o kterých řek‐
neš: ,Nemám v nich zalí‐
bení,´“ a mládež sboru 
obdržela výzvu z Žalmu 
37:5: „Svou cestu svěř 
Hospodinu, doufej v ně‐
ho, on sám bude jed‐
nat.“ Fotky z akce jsou 
zde, videa níže. 
Starší sboru Bohuslav 
Zámečník připomněl ve 
svém ohlédnu  za mi‐
nulým rokem sboru Boží 
poselství, které si sbor 
vylosoval na rok 2017: 
„Dům spravedlivého je 
rozsáhlou klenotnicí, 
kdežto z výtěžku svévol‐
níkova vzejde roz‐
vrat“ (Přísloví 15:6). 



„Jsme tak dobří hospo‐
dáři a správcové, že na‐
še domovy jsou ,klenot‐
nicí spravedlivého´? A 
co náš sbor, jsme spole‐
čenstvím spravedlivých, 
nebo své‐
volníků?,“ 
ptal se pří‐
tomných 
Bohuslav 
Zámečník. 
Vedoucí 
sborové 
sociální 
inicia vy 
Tabita a 
komunika‐
ce sboru 
do médií 
Hana Kábr‐
tová vzpo‐
mněla ve 
své řeči na nejkrásnější 
sborové i své osobní 
zkušenos  v loňském 
roce a představila 
„Krabici vděčnos “, do 
které budou letos moci 
všichni vhazovat své 
zkušenos  s Bohem a 
modlitební potřeby, aby 
se jimi mohl sbor spo‐
lečně těšit a zabývat. 
Vedoucí sborové misie 
Tomáš Kábrt připomněl 
některá „rozces “ v bib‐
lických příbězích, lidské 
historii i osobním životě 
každého z nás a vyzval: 
„Vezměme toto možná 
nepříjemné novoroční 
bilancování jako příleži‐
tost – vykročit jinam, 
jinak, opus t svou vůli a 
následovat tu Boží, kte‐
rá zachraňuje život.“ 
Kazatel Mar n Lindtner 

se pro svou promlu‐
vu nechal inspirovat 

textem z knihy Příslo‐
ví 8:1‐3: „Cožpak moud‐
rost nevolá, nevydává 
rozumnost svůj hlas?  
Na nejvyšším místě, nad 
cestou, na křižovatce 

stojí. Při branách, kudy 
se chodí do města, u 
vchodu pronikavě volá“. 
„Právě na rozces , zcela 
viditelně a slyšitelně, 
volá na nás Boží moud‐
rost. Zastavuje nás na 
naší cestě, v našem bě‐
hu, volá nás k hodnoce‐
ní a zamyšlení, chce nás 
vést k správnému  roz‐
hodování, jak dál, chce 
být na začátku našeho 
nového vykročení, ne na 
konci jako pouhé pouče‐
ní z životních proher, 
chyb a průšvihů,“ upo‐
zornil Mar n Lindtner. 
Sboroví hudebníci a zpě‐
váci pod vedením Hedy 
Bauerové přispěli pů‐
vabnými písněmi k té‐
matu putování, život‐
ních rozces  a zastavení 
na cestě, dě  si připravi‐
ly dvě divadelní předsta‐
vení o Izákově požehná‐
ní Jákobovi a o Ježíšově 

modlitbě Otče náš, sbo‐
rový dobročinný spolek 
Pohlazení působící ve 
prospěch dě  a mládeže 
ze sociálně vyloučeného 
prosředí prezentoval 

svou čin‐
nost v 
uplynu‐
lém roce 
promítá‐
ním foto‐
grafií.  
Při losová‐
ní Božích 
osobních 
poselství 
do nové‐
ho roku v 
podobě 
veršů z 
Bible se 

někteří s  m svým ver‐
šem podělili s ostatními. 
Například Jan Ferenc, 
žijící bez domova, který 
byl nedávno v Sokolově 
přepaden v noci ozbro‐
jenými útočníky a jen 
zázrakem unikl bez zra‐
nění, si vylosoval 19. 
verš z Žalmu 18: 
„Přepadli mě v den 
mých běd, ale Hospodin 
mě podepíral“.  
Po společenství u oběda 
se přítomní odpoledne 
zabývali plánováním a 
možnostmi podpory mi‐
sie sboru v letošním ro‐
ce. Vedoucí sborové mi‐
sie T. Kábrt představil 
plán misie sboru navrže‐
ný výborem sboru na 
tento rok a členové jej 
připomínovali a doplnili. 
Kazatel M. Lindtner 
představil nové vydání 
misijního časopisu 
církve Za obzorem.   (tk) 2 
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Cožpak moudrost nevo‐
lá, nevydává rozumnost 
svůj hlas? Na nejvyšším 
místě, nad cestou, na 
křižovatce stojí. Při bra‐
nách, kudy se chodí do 
města, u vchodu proni‐
kavě volá.              
  (Přísloví 8,1‐3) 
Staří Slované i jiné sta‐
rověké národy měli kři‐
žovatky ve zvláštní úctě. 
U křižovatek se vysazo‐
valy vybrané druhy stro‐
mů, které se stávaly čas‐
to památnými monu‐
menty. Později památné 
posvátné stromy často 
nahradily křesťanské 
symboly. Proto dnes tak 
často nalézáme kostely 
a kapličky na místech, 
která byla posvátná ‐ na 
křižovatkách. Na křižo‐
vatkách našich cest se 
můžeme rozhodovat, 
měnit směr, setkávat se 
s někým, kdo přichází 
pro  mně. Přelom roku 
je rovněž křižovatkou, 
díváme se zpět, kudy 
jsme přišli, a hledáme 
novou cestu, kam dál. V 
roce 2018 každého z nás 
čeká mnoho takových 
křižovatek v rodině, za‐
městnání i ve sboru, a  
na každé křižovatce roz‐
hodování. Určitě se 
shodneme na tom, že 
budeme k tomu jako sůl 
potřebovat moudrost… 
Podle dnešního textu je 
nám moudrost na do‐
sah. „Vyvýšená místa“ ‐  
to zde nejsou nějaké 
nedostupné výšiny nebo 
hory, kam se pro moud‐
rost dobelhají jen   nej‐
silnější.  

Jsou to místa, odkud je 
dobře slyšet, kolem kte‐
rých prochází spousta 
lidí. V Jeruzalémě býval 
kámen ztrát a nálezů. 
Odtud se volalo, když se 
něco našlo, někdo něco 
ztra l. Moudrost na nás 
volá z takového místa, 
aby to všichni slyšeli. 

I „cesty“ a „brány“ jsou 
místa ve městech, kde 
se zdržuje co nejvíce lidí. 
Přicházejí za obchodem, 
za prací, na úřady… 
Moudrost na křižovatce 
„stojí“, zůstává ‐ je tam 
trvale přítomna, ne jen 
na chvíli. Křižovatka je 
místo, kde se můžeme a 
máme zastavit. Není 
dobré ani autem projet 
křižovatku rychle bez 
rozmyslu. Je dobré se 
zastavit na křižovatkách 
života, protože ty nás 
mají něčemu naučit, ně‐
kam nás posunout. A 
právě zde, na křižovat‐
kách, stojí moudrost a 
čeká na nás, aby nám 
v tom zastavení byla na‐
blízku a poradila, byla 
s námi. Na křižovatkách 
se získává moudrost. 
Zdůrazněné místo „u 
vchodu“ není náhodné. 
Moudrost chce být na 
začátku, i nového roku, 

obnovy sboru, rodiny, 
ne až u východu, když to 
pokazíš a odcházíš a 
zmoudříš až dodatečě, 
ze svých chyb. Stojí na 
začátku cesty, u vstupu 
do nových věcí, tam se 
nevrhej svévolně, ale 
zastav se a rozjímej 
s Boží moudros . 
Moudrost je na dosah, 
nabízí se, nechce se 
skrývat, není tu jen pro 
vyvolené, ale sama říká, 
že je tu právě pro ty, 
kteří ví, že toho mnoho 
neví, přiznají si svou ne‐
moudrost, že nemají na 
vše recept, že nejsou 
dědové vševědové, že 
nemají na každou otáz‐
ku rychle odpověď, na 
každý problém rychlé 
řešení. 
Hlas volání moudros  se 
„pronikavě“ zesiluje, 
protože jí záleží na tom, 
aby ji všichni zaslechli. 
Volá, pozvedá svůj hlas: 
„Blaze člověku, který mě 
poslouchá, bdí u mých 
dveří den ze dne a střeží 
veřeje mého vchodu.  
Vždyť ten, kdo mě nalé‐
zá, nalezl život a došel u 
Hospodina zalíbení. Kdo 
hřeší pro  mně, činí ná‐
silí své duši; všichni, kdo 
mě nenávidí, milují 
smrt.“ (Přísloví 8,34‐36) 
Křižovatkou je i náš 
sbor. Pro každého. Kris‐
tus tu zkřížil naše cesty, 
zde se setkávají. Moud‐
rost čeká i na této křižo‐
vatce, je na dosah i pro 
naše souži  a službu. 
      MARTIN LINDTNER 

Moudrost 
na          

křižovatce 
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Jsme neomezenými 
vlastníky našich životů, 
schopnos , vztahů, věcí 
a prostředků? Nebo spí‐
še jejich správci se zod‐
povědnos  vůči někomu 
vyššímu? A je tato zod‐
povědnost ob žným  
břemenem, nebo nás 
naopak osvobozuje k 
„udržitelnému“ životu v 
lásce a štěs ?  
Tématem roz‐
hovorů nad Bib‐
lí v první čás  
sobotních bo‐
hoslužeb naše‐
ho sboru, vždy 
od 9:30 a od 14 
hodin, je v prv‐
ním čtvrtle  
nového roku 
2018 téma 
„Křes‐ťanské 
správcovství – 
Mo vy srdce“. 
Autorem po‐
mocných textů, 
je John 
Mathews, býva‐
lý kazatel v USA 
na Floridě, v 
Alabamě, Iowě, 
Missouri, Tennessee a 
Nebrasce, dnes  vedoucí 
oddělení správcovství 
na ústředí církve pro 
Severní Ameriku. Jeho 
texty jsou  jsou k dispo‐
zici k zakoupení v naší 
modlitebně nebo ke sta‐
žení na webstránce so‐
botniskola.casd.cz, kde 
je ke zhlédnu  od kaž‐
dého pondělí i nový po‐

řad internetové televize 
HopeTV k tomuto téma‐
tu s teoložkou Soňou 
Sílovou. 
Bible nás učí, že správ‐
covství se, vedle jiných 
věcí, stává mocným ná‐
strojem v obraně pro  
materializmu (touze 
vlastnit věci) nebo 
„zesvětštění“ života a 

církve. To je jednou z 
velkých duchovních hro‐
zeb a nebezpečí. Mnoho 
lidí si neuvědomuje, že 
bohatství a majetek jsou 
laciným „umělým koře‐
ním“, které nakonec 
ztra  chuť. Je smutné, 
že mnoho lidí bude ztra‐
ceno, protože se nedo‐
kážou odpoutat od lásky 
ke světským věcem. 

Projevy světského způ‐
sobu života – „žádost 
těla, žádost očí a prázd‐
ná chlouba života“ (1. 
List Janův 2,16) – to vše 
lze zmírnit, a dokonce 
se tomu vyhnout díky 
principům správcovství 
aplikovaným v našem 
životě. Právě proto se v 
tomto čtvrtle  zaměří‐
me na správcovství a na 

to, co nás učí o Božím 
záměru pro náš život, v 
němž je zahrnuta i svo‐
boda od lásky ke svět‐
skos  a jejím projevům. 
Správné správcovství je 
každodenním prak c‐
kým následování Ježíše. 
Je projevem naší lásky k 
Bohu, prostředkem, dí‐
ky němuž můžeme žít v 
Kristově pravdě.      (tk)  

Nad Biblí o materialismu a srdci 
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V neděli 14. ledna se v 
modlitebně sokolovské‐
ho sboru adven stů 
uskuteční od 15 ho‐
din ekumenická bo‐
hoslužba místních 
křesťanských církví k 
tzv.  Aliančnímu týd‐
nu modliteb, jehož 
tématem jsou letos 
první tři kapitoly z 
novozákonní knihy 
Zjevení (řecky Apo‐
kalypsis). Adresáty 
těchto textů jsou 
věřící sedmi křesťan‐
ských církví v západ‐
ní Anatolii, které se 
nacházely v okruhu 
150 kilometrů od 
Efezu. Jedná se o 
církve v Efezu, Smyr‐
ně, Pergamu, 
Thya rech, Sardách, 
Filadelfii a Laodikeji. 
Nad těmito proroc‐
kými texty se budou po‐
stupně účastníci týdne 
zamýšlet s následujícími 
řečníky:  
Neděle 14.1., 15:00 — 
Úvod k sedmi dopisům a 
poselství listu do Efezu; 
ekumenická bohoslužba 
sokolovských církví s 
kazatelem Miloslavem 
Žaludem z Prahy 
Pondělí 15.1., 18:00 — 
Vím o tvém soužení... 
poselství listu do Smyr‐
ny s kazatelem Bohusla‐
vem  Zámečníkem 
Úterý 16.1., 18:00 — 
Obrať se... poselství listu 

do Pergama s kazatelem 
Mar nem Lindtnerem 
Středa 17.1., 18:00 — 

Vidím do nitra člověka... 
poselství listu do Thya r 
s kazatelem Mar nem  
Lindtnerem 
Čtvrtek 18.1., 18:00 — 
Probuďte se a vstaňte...  
poselství listu do Sard s 
kazatelem Bohuslavem 
Zámečníkem 
Pátek 19.1., 18:00 — 
Přijdu brzy... poselství 
listu do Filadelfie s bib‐
listou Tomášem Kábr‐
tem 
Sobota 20.1., 11:00 — 
Stojím u dveří a klepu...  
poselství listu do Laodi‐

keje; bohoslužba s kázá‐
ním kazatele Mar na 
Lindtnera 

Kniha začíná zjeve‐
ním Krista. Jan použí‐
vá většinou známých 
starozákonních obra‐
zů a symbolů. Vidí  
Krista, jak stojí upro‐
střed církví ‐ svícnů. 
Kristus uprostřed 
církví je Alfou i Ome‐
gou. Není žádné 
obnovy církve bez 
následování Krista. 
Atributy Krista z prv‐
ní kapitoly se různým 
způsobem vždy zno‐
vu objevují na začát‐
ku každého z dopisů 
církvím – dvousečný 
meč, mrtev a žije, 
oheň a zářivý kov 
atd. Jako klíče k situ‐
aci, v níž se konkrét‐

ní církev 
nalézá a jejímu řešení. 
Ježíš drží ve své ruce 
nejen nás, ale i naše 
církve a společenství. 
Jakákoli pozi vní změna 
začíná u Něho, On má za 
vším a nade vším po‐
slední slovo. To je velmi 
potřebné poznání pro 
naši roztříštěnou a 
"plovoucí" dobu. Na roz‐
jímání nad pozoruhod‐
nými listy z Apokalypsy 
je každý srdečně zván, 
vstup na všechny večery 
je zdarma  
    TOMÁŠ KÁBRT 

Večery církví s Apokalypsou 
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Nové duchovní knihy a časopis 
Marek 
George R. Knight v tom‐
to komentáři k Evange‐
liu podle Marka přibližu‐
je tehdejší svět, odhalu‐
je tajemství o Ježíši, kte‐

rá dokážou oboha t hle‐
dající mysl a přinést po‐
žehnání otevřenému 
srdci.Z hlediska dějin 
křesťanství je Markovo 
evangelium jedinečné. 
Hned v prvním verši Ma‐
rek jasně oznamuje svůj 
cíl – napsat „evangelium 
Ježíše Krista, Syna Boží‐
ho“ Kniha nám předsta‐
vuje Ježíše, Božího Me‐
siáše, Krista, jenž přišel 
a zvěstoval „království 
Boží“ všem, kteří činili 
pokání a věřili evange‐
liu. Toto evangelium je 
pravděpodobně první 
křesťanskou knihou o 
Ježíši Kristu, která kdy 
byla napsána a později 
šířena. Markovo evan‐
gelium, přestože bylo 
zaměřeno na určitou 

skupinu křesťanů, bylo 
určeno širší skupině čte‐
nářů – nejen římským 
křesťanům, ale obecně 
obyvatelům celého regi‐
onu kolem Středozem‐
ního moře.  
Autor knihy Dr. George 
R. Knight je emeritním 
profesorem církevních 
dějin na Teologickém 
semináři Andrewsovy 
univerzity. Je autorem 
několika biblických ko‐
mentářů a knih o historii 
církve adven stů. V češ‐
ně již vyšly jeho knihy 

Setkání s Ellen Whiteo‐
vou, Adven smus v pro‐
měnách času, Hledání 
iden ty a S Božím slo‐
vem na každý den: ...na 
hoře Blahoslavenství. 
Kniha vychází ve spolu‐
práci s Adven s ckým 
teologickým ins tutem 
v edici biblických ko‐
mentářů „Bible pro dne‐
šek“. Dalšími vydanými 
knihami v této edici jsou 
Zjevení Janovo, Jozue, 
Kazatel. Kniha je za 290 
korun. 
Vydrž, stojí to za to! 
Pokud se rozhodnete 
začínat každý den roku 
kra čkým zamyšlením 
kazatele a populárního 
internetového blogera 
Vlas mila Fürsta inspi‐
rovaným biblickým tex‐
tem, pak se můžete těšit 
na dlouhý výlet. Cesta 
začíná v rajské zahradě 

Eden a končí pohledem 
na novou Zemi. I my 
jsme na cestě, podobně 
jako biblické postavy, se 
kterými se budeme se‐
tkávat. Jsme na tom po‐
době jako Abraham, o 
němž Bible říká: „Věřil, a 
proto žil v zemi zaslíbe‐
né jako cizinec, bydlil ve 
stanech s Izákem a Jáko‐
bem, pro které pla lo 
totéž zaslíbení, a upínal 
naději k městu s pevný‐
mi základy, jehož stavi‐
telem a tvůrcem je sám 
Bůh“ (Žd 11‚9.10). Jsme 
na cestě, která je dlou‐
há, nebezpečná a také 
hodně dobrodružná. 
Není to snadná výprava, 
ale i na ní pla  pro kaž‐
dého poutníka slova: 
„Vydrž, stojí to za to!“ 
Bože, provázej nás na‐
ším životem i každý den 
roku 2018 a doveď nás k 
sobě – domů. Cena je 
98 korun.  
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Pojďme si číst 
Chvíle, kdy si sedneme k 
postýlce našich dě  a 
čteme jim, mohou být 
m nejhezčím okamži‐

kem celého dne.  Sesbí‐
rali jsme pro vás příběhy 
a naučení pro každý den 
roku. Můžete si číst spo‐
lu se svými dětmi a po‐
každé najdete něco, o 
čem si spolu můžete 
povídat. Každý den pro‐
vází i citát někoho slav‐
ného nebo přísloví. Pří‐
běh je vždy uvozen ver‐
šem z Bible. Pokud spo‐
lečně s dětmi otevřete 
nejdříve Boží slovo, na‐
jdete v něm nevyčerpa‐
telnou zásobu moudros‐
, poučení i rados . To 

vše můžete dát svým 
dětem každý večer a 
naučit je, že Bible může 
být naším průvodcem 
během celého života. 
Cena je 98 korun. 
Ten, který přichází 
Kniha Jerryho D. Thoma‐
se jedinečným způso‐
bem představuje život a 

dílo osobnos , která 
zásadně ovlivnila historii 
lidstva – Ježíše z Nazare‐
ta.  Jeho život má dod‐
nes vliv na naše myšlení, 
filozofii, historii, kulturu, 
hudbu i další oblas  
umění, ale především 
na naši morálku a e cké 
postoje. Jeho učení vy‐
cházející ze starožidov‐
ských spisů se stalo zá‐
kladem právních systé‐
mů a ovlivnilo i hospo‐
dářský rozvoj všech ze‐

mí, do kterých křesťan‐
ství proniklo. I přes ne‐
sporný historický dopad 
Ježíšova vystoupení zů‐
stává jeho postava zaha‐
lena nejedním tajem‐
stvím. Je spojena s těmi 
nejhlubšími touhami a 
očekáváním. Nikdo ne‐
měl tolik následovníků, 
ale také tolik pronásle‐
dovatelů. I když téměř 
každý z nás o Ježíši něco 
slyšel, máme jen málo‐
kdy možnost dostat se k 
tak uceleným informa‐
cím, které tato kniha 
nabízí. Kniha zdarma.  

Za obzorem 
Nové vydání duchovní‐
ho společenského ma‐
gazínu „Za obzorem”, 
které právě vyšlo, přiná‐
ší rozhovor se sloven‐
ským prezidentem An‐
drejem Kiskou. Obsahu‐
je však i mnoho dalších 
zajímavých a inspira v‐
ních článků týkající se 
spirituality (Proč na Ježí‐
ši záleží; Lze si předsta‐
vit Boha?), mezilidských 
vztahů (Když nevychází‐
te s příbuzenstvem; Má 
být láska sobecká?), 
zdraví (Pohyb pohledem 
psychologa; Jak dobře 
cvičit; Také si připíjíte 
„na zdraví“?), kultury 
(Rembrandt jako mar‐
notratný syn, o novém 
románu Allaina de 
Bo ona) či dobrovolnic‐
tví (Evropané, neztrácej‐
te solidaritu a soucit). 
Časopis stojí 10 korun, 
do rozebrání je 100 ku‐
sů za sborem dotova‐
nou cenu 5 korun.       

Knihy a časopisy jsou k 
dostání ve sboru každou 
sobotu od 12:30 h.  (tk) 



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 5.1. 18:30  Studium Bible s 
Kábrtovými: Žalm 32  
SOBOTA 6.1. 9:30 Sobotní škola:  
Nebezpečí materialismu, 10:30 No‐
voroční bohoslužba s Bohuslavem 
Zámečníkem, 14:00 Společné plá‐
nování misie sboru na rok 2018   
ÚTERÝ 9.1. 18:00 Modlitební setkání 
u Hološových, Březová, Hlavní 358  
ČTVRTEK 11.1. 18:30 Setkání výboru 
sboru  
PÁTEK 12.1. 18:30  Studium Bible s 
Kábrtovými: Žam 22  
SOBOTA 13.1. 9:30 Sobotní škola: 
Vidím, chci, vezmu si, 11:00 Kázání 
Miloslava Žaluda, 14:00 Odpolední 
bohoslužba se skupinou Boží cesta, 
B. Zámečníkem a M. Žaludem, 
10:00 ‐ 16:00 Školení laických kaza‐
telů v Praze, sbor Bethany v Michli 
NEDĚLE 14.1. 15:00 Ekumenická bo‐
hoslužba sokolovských církví s M. 
Žaludem: Listy církvím z Apokalypsy 
PONDĚLÍ 15.1. ‐ PÁTEK 19.1. 18:00 
Každodenní večerní rozjímání nad 
biblickými listy církvím z Apokalyp‐
sy s M. Lindtnerem, B. Zámečníkem 
a T. Kábrtem    

ÚTERÝ 16.1. 17:00 Starověké recep‐
ty pro zdraví ‐ Úvod do Bible s T. 
Kábrtem v Městské knihovně Loket 
ČTVRTEK 18.1. 18:30 setkání Rady 
západočeského okrsku sborů v 
modlitebně v Plzni‐Skvrňanech     
SOBOTA 20.1. 9:30 Sobotní škola: 
Bůh, nebo mamon? 11:00 Kázání 
Ma na Lindtnera, 14:00 Odpolední 
bohoslužba s romským kazatelem 
René Ferkem a skupinou Boží cesta  
NEDĚLE 21.1. 16:00 Romská misijní 
bohoslužba v Evangelickém kostelí‐
ku v H. Slavkově, Dolních Příkopech 
ÚTERÝ 23.1. 18:30 Modlitební setká‐
ní v modlitebně na Kraslické 14 
PÁTEK 26.1. 18:30 Studium Bible s 
Kábrtovými: Žalm 23 
SOBOTA 27.1. 9:30 Sobotní škola: 
Opus t cestu svévolníků, 11:00 Ká‐
zání Jiřího Bauera ml., 14:00 Odpo‐
lední bohoslužba se skupinou Boží 
cesta a T. Kábrtem  
 

Více na //sokolov.casd.cz 
 

PŘIPRAVUJEME: 
ÚTERÝ 6.2. 18:00 Modlitební setkání 
u Kábrtových v Libvském Údolí 46 
NEDĚLE 15.2. 18:00 Hudebně‐
poe cký večer o lásce s básněmi 
Fran ška Bukvaje, Lindtnerovými a 
Lukášem Bujnou na sokolovském 
zámku k Národnímu týdnu manžel‐
ství a svátku zamilovaných  
VÍKEND 23.‐25.3. Víkend pro mládež 
„Změnit svět“ v Holostřevech    
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