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Národní týden manželství
v Sokolově: verše i rady
Sokolovské
církve se
připojují k
dalšímu roč‐
níku únoro‐
vého Národ‐
ního týdne
manželství.
Den po
"Valentýnu"
se koná v
sokolovské
knihovně
hudebně –
poe cký ve‐
čer a na ka‐
tolické faře
bude násle‐
dovat cyklus osmi veče‐
rů pro manželské páry.
Národní týden manžel‐
ství má v roce 2018 té‐
ma Manželství bez mý‐
tů.
Městská knihovna v So‐
kolově pořádá ve čtvr‐
tek 15. února od 18.30
hodin při příležitos Ná‐
rodního týdne manžel‐

ství hudebně – poe cký
večer s verši básníka
Fran ška Bukvaje z jeho
básnické sbírky „Vyznání
lásky“ a s biblickými tex‐
ty o lásce za doprovodu
klasické kytary v podání
husitského faráře Luká‐
še Bujny, adven s cké‐
ho kazatele Mar na
Lindtnera a jeho man‐
želky Michaely (foto).

Katolická farnost v So‐
kolově pořádá na své
faře v ulici J. K. Tyla
531/4 od středy 21.
února každou středu od
18 hodin cyklus osmi
večerů pro manželské
páry, které chtějí po‐
vzbudit, upevnit či pro‐
měnit svůj vztah. Během
večerů bude vedle před‐
nášek prostor na to,
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aby spolu manželé
(jednotlivě v párech)
mluvili o důležitých
otázkách, na které ve
spěchu všedního dne
nezbývá čas. Setkání
začíná lehkou večeří,
příjemná hudba zajis
soukromí při diskusích.
Témata přednášek bu‐
dou Inventura manžel‐
ství, Naplňování vzájem‐
ných potřeb, Efek vní
komunikace, Řešení
konﬂiktů, Síla odpuště‐
ní, Vyjadřování lásky,
Vztahy k rodičům, Dob‐
rý sex a Čas pro sebe.
Kurz respektuje soukro‐
mí páru, součás není
žádná skupinová disku‐
se, o svém vztahu ne‐
musíte nikomu dalšímu
nic říkat. Na přednášky
je třeba se předem při‐
hlásit
(farnostsokolov@sezna
m.cz, další informace
Petr Bauchner, 608 656
556). Po prvním setkání
je možné se rozhod‐
nout, zda budete pokra‐
čovat. Každé setkání
bude trvat 2 hodiny.
Již dvanáctý ročník Ná‐
rodního týdne manžel‐
ství, největší inicia vy
na podporu manželství
v ČR, se letos pod mo‐
em „Manželství bez
mýtů“ a pokusí se odpo‐
vědět na nejvíce omíla‐
né mýty o manželství.
Mnoho lidí má od man‐
želství pod vlivem pop‐
kultury nebo rodinných
tradic tak nerealis cká
očekávání, že by je ne‐
naplnil ani ten nejdo‐
2 konalejší partner.

Některé z nich mohou
poškodit naše manžel‐
ství ještě dříve, než si
řekneme své ANO. Zde
je několik nejrozšířeněj‐
ších mýtů, s nimiž se
můžeme setkat:
1. Ten, koho si vezmu,
musí být ten dokonalý,
dokonalá. Manželství je
skvělým lékem pro ty,
kdo si myslí, že jsou do‐
konalí a bez chyby.
Kdosi řekl, že si vždycky
vezmeme toho nepravé‐
ho člověka. Nikdo z nás
přesně neví, do čeho v
manželství jde. Nakonec
vždycky zjis me, že my i
náš partner máme své
chyby, rozdíly a nedoko‐
nalos , které musíme
překonávat, tolerovat
nebo si vzájemně od‐
pouštět. To, že musíme
překonávat své nedo‐
statky, ještě nezname‐
ná, že nemůžeme mít
skvělé manželství. Spíše
naopak. Pravá láska ros‐
te tam, kde jsme schop‐
ní milovat druhého i
tehdy, kdy o něm víme
všechno nebo aspoň
více než kdokoli jiný. To
je skutečná in mita. Ro‐
man cký ideál pana do‐
konalého a paní bez‐
chybné je mýtus. Přesto
je důležité vědět, zda
sdílíme podobné hodno‐
ty a zda se jeden o dru‐
hého dokážeme opřít.
2. Šťastné páry se nehá‐
dají. Každý z nás vstupu‐
je do manželství s růz‐
nými očekáváními, po‐
třebami, obavami a
představami, které se
formovaly v našich

předchozích rodinách.
To přirozeně vede k
mnoha nepříjemným
„názorovým výměnám“.
Rozdíl mezi zdravými
manželstvími a těmi,
které mají větší pro‐
blémy je spíše v tom, jak
se hádáme. Pokud se
naše hádky týkají více
vzájemného snižování,
útoků a obviňování, tou‐
hy zranit druhého nebo
obrany bez ochoty k se‐
bereﬂexi než konkrétní‐
ho problému, máme
problém. I zdravá man‐
želství zažívají hádky,
ale ne primárně jako
prostředky manipulace
nebo získání moci ve
vztahu. Nejzdravější
manželství jsou pohoto‐
vá k řešení problémů,
odpuštění a ochotě jít
dál. ( bez slova prostě)
3. Dě vyřeší naše pro‐
blémy ve vztahu. Naro‐
zení dě do manželství
může do vztahu vnést
mnohem větší hloubku,
in mitu a zcela nový
rozměr. Narození dě
ale může také odhalit
naše mnohé nedostatky
a způsobit ve vztahu
menší zemětřesení. Mů‐
žeme mít rozdílné před‐
stavy o výchově dě , a
zvláště narození prvního
dítěte může být pro
mladé manžele zatěžká‐
vací zkouškou. Máme na
sebe méně času, jsme
vystresovaní a nevyspa‐
lí, sexuální život po po‐
rodu spíše neexistuje
atd. Dě samy o sobě
naše vztahové problémy
nevyřeší. Dě samozřej‐

mě přinášejí větší náro‐
ky i stres, ale jsou na
druhou stranu také obo‐
hacením vztahu a man‐
želství s dětmi mají
obecně mnohem menší
rozvodovost.
4. Ten, kdo mě opravdu
miluje, by měl automa‐
cky vědět, co říct a
udělat, abych se zase
cí l šťastný. Mnoho lidí
si myslí, že když si o ně‐
co musíme říct, nějak se
to ve skutečně milujícím
vztahu ne‐
počítá. Pro‐
tože ale na‐
še protějšky
neumí zá‐
zračně číst
v našich
hlavách, je
důležité,
abychom o
svých po‐
třebách v
manželství byli schopní
mluvit. Komunikace je
zvlášť klíčová tam, kde
procházíme konﬂiktem
nebo odcizením. Dojde‐
li k nedorozumění, mno‐
zí lidí v manželství ne‐
chají svá zranění zbyteč‐
ně bobtnat, protože
doufají, že jejich milova‐
nému či milované přeci
dojde, co udělal/a špat‐
ně nebo jsou přesvědče‐
ni, že je to tak zřejmé,
že ani nemá smysl o
tom mluvit. Manželé se
ale musí učit vyjadřovat
své pocity a být k sobě
otevření. Obecně pla ,
že váš vztah a ochota ke
konstruk vní komunika‐
ci o boles vých věcech

musí mít prioritu před
nevyřčenými očekávání‐
mi.
5. Manželství znamená
konec vášně a nudu v
sexuálním životě. Sexu‐
ální vášeň v dlouhodo‐
bých vztazích se nutně
musí lišit od vztahů na
jednu noc nebo od prv‐
ních fází vzájemného
objevování. Sex v dlou‐
hodobějším vztahu při‐
náší jiné a hlubší prožit‐
ky, protože je založen

na větší znalos našeho
partnera a in mitě, kte‐
rá se vyvíjí v bezpečném
a důvěrném vztahu.
Emocionální otevřenost
a bezpečí má přímou
souvislost s hlubší
schopnos projevovat si
něžnost a mít hlubší se‐
xuální prožitky. Podle
mnoha studií mají obec‐
ně manželské páry sex
častěji a subjek vně jej
vnímají jako lepší ve
srovnaní s lidmi, kdo v
manželství nežijí. Sexu‐
ální život v manželství se
samozřejmě vyvíjí, a
zvláště těhotenství a
přítomnost malých dě
může sexuální život na‐
čas změnit. Stejně tak se

v každém dlouhodobém
vztahu může objevit ru‐
na, ale není to nic s
čím by si páry nemohly
poradit, pokud mají po‐
cit, že se vášeň vytrácí.
6. Manželství je jen dři‐
na a konec svobody.
Hodně se mluví o tom,
jak je třeba na svém
manželství pracovat, že
dobrý vztah není samo‐
zřejmost. Manželství
určitě někdy není jedno‐
duché. Ale nevěřte mý‐
tu, že man‐
želství je
hlavně dři‐
na. Na ně‐
kterých
oblastech
určitě mů‐
žeme pra‐
covat a
rodinný
život stojí
hodně
energie, ale manželství
je také hra, dobrodruž‐
ství, podpora, smích,
proměna, hloubka a
mnohem víc. Manželství
jistě také znamená
vzdát se jiných vztahů a
čás své nezávislos .
Bez tohoto rozhodnu
ale v dlouhodobých
vztazích není možné
fungovat. Pokud jsou
moje nezávislost a moje
potřeby pro mě nejdůle‐
žitější, jen těžko najdu
uspokojení v manželství.
7. Klíčem ke šťastnému
manželství je roman c‐
ká láska. Roman ka by
neměla chybět v žád‐
ném vztahu, ale ideál
roman cké lásky, který
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se na nás valí z médií a
literatury, má s realitou
máloco společného. Po‐
kud jste si vzali někoho,
aby naplnil každou vaši
potřebu a doplnil vás ve
všem, kladete na svého
partnera přehnané po‐
žadavky. Váš partner
není ani Bůh ani jedno‐
rožec, který vám splní
všechny vaše tužby. Po‐
kud se budete stále roz‐
hlížet, kdo lépe naplní
váš roman cký ideál
lásky, je velká pravdě‐
podobnost, že vaše
manželství skončí spíše
jako řecká tragédie než
jako roman cká kome‐
die.
8. Manželství je jen kus
papíru, stačí, když se
máme rádi. Je‐li man‐
želství jen kusem papí‐
ru, proč se lidé tolik bojí
do něj vstupvat? Jde‐li o
tak bezvýznamný krok,
proč ho neudělat? Lidé
nevstupují do manžel‐
ství naopak právě proto,
že jde o něco důležité‐
ho, o závazek k druhé‐
mu, který činíme před
svými rodinami a přáte‐
li. Veřejně tak deklaru‐
jeme, že nejsme jen
„přátelé s beneﬁty“, ale
že je naše láska natolik
velká, že jsme ochotní k
závazku vůči druhému.
Především v prvních le‐
tech nesezdaného vzta‐
hu je pravděpodobnost
jeho rozpadu až pětkrát
větší než u tradičního
manželství. Pokud spolu
nesezdaný pár vydrží
déle, pravděpodobnost
se snižuje, ale zároveň
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mnoho nesezdaných
párů vstupuje do man‐
želství s příchodem dě .
V nesezdaných párech
je navíc opro manžel‐
stvím mnohem větší
důraz na osobní autono‐
mii a nezávislost než na
podporu druhého. Ne‐
sezdané páry mají také
sta s cky mnohem vět‐
ší riziko nevěry.
9. V manželství se vždy
o všechny úkoly podělí‐
te rovným dílem. Neče‐
kejte, že bude v manžel‐
ství vždycky všechno fér
a ﬁ y ﬁ y. Že každý z
manželů bude přispívat

stejným dílem k domá‐
cím pracem, péči o dě i
ﬁnančnímu zajištění ro‐
diny. Neznamená to sa‐
mozřejmě, že by si měl
manžel po práci lehnout
na gauč a nechat všech‐
ny domácí práce na
manželce. Pokud ale
budete stále počítat,
kdo dělá víc a kdo míň,
nikam se většinou nedo‐
stanete. Zvláště muži
ale v téhle oblas určitě
mají větší rezervy.
10. Nevěra okoření va‐
še manželství. V posled‐
ní době se hodně mluví
o konstruk vní nevěře,
která může oživit ochlá‐
dající vztah. Psychologo‐

vé, kteří tento termín
propagují ovšem radí,
abychom v žádném pří‐
padě nevěru nevyzradili
před naším oﬁciálním
partnerem. Důvod? Asi
není těžké si jej domys‐
let. Nevěra je tak trochu
podobná jízdě na tygro‐
vi, kdy může být hodně
těžké z něj slézt. To, že
nevěra není a nikdy ne‐
bude konstruk vní, mu‐
sí dojít každému, kdo se
hlouběji zamyslí. Jde o
uspokojení biologické
potřeby, v určitých pří‐
padech potřeby spole‐
čenské pres že a někdy
i potřeby hluboké citové
vazby. Ani při nejlepší
vůli se ale nejedná o
konstruk vní počin, kte‐
rý by jakýmkoli způso‐
bem prospěl našemu
manželství.
Národní týden manžel‐
ství je skvělou příležitos‐
, kdy se páry mohou
inspirovat, jak ze svého
dobrého manželství
udělat ještě lepší nebo,
pokud je to třeba, obno‐
vit to, co se časem ve
vztahu vytra lo. Je inici‐
a vou, která spojuje
celou škálu organizací,
jednotlivců, odborníků,
měst i církví, které již v
minulých letech na osla‐
vu manželství a pro jeho
podporu zorganizovali
stovky akcí po celé ČR.
Více o kampani a akcích
je možné nalézt interne‐
tových stránkách www.
tydenmanzelstvi.cz a na
sociální sí Facebook
pod proﬁlem Týden
manželství.
(tk)

Já, Jan, váš bratr, který
má s vámi účast na Ježí‐
šově soužení i kralování
a vytrvalos , dostal
jsem se pro slovo Boží a
svědectví Ježíšovo na
ostrov jménem Patmos.
Ocitl jsem se ve vytržení
ducha v den Páně, a
uslyšel jsem za sebou
mocný hlas jako zvuk
polnice: „Co vidíš, napiš
do knihy a pošli sedmi
církvím(i): do Efezu, do
Smyrny, do Pergama, do
Thya r, do Sard, do Fila‐
delﬁe a do Laodikeje.“
Obrá l jsem se, abych
viděl, kdo se mnou mlu‐
ví. A když jsem se obrá‐
l, spatřil jsem sedm
zlatých svícnů; upro‐
střed těch svícnů někdo
jako Syn člověka, oděný
řízou až na zem, a na
prsou zlatý pás. Jeho
hlava a vlasy bělostné
jako sněhobílá vlna, je‐
ho oči jako plamen oh‐
ně; jeho nohy podobné
kovu přetavenému ve
výhni a jeho hlas jako
hukot příboje. V pravici
držel sedm hvězd a z
jeho úst vycházel ostrý
dvousečný meč; jeho
vzhled jako když slunce
září v plné své síle. Když
jsem ho spatřil, padl
jsem k jeho nohám jako
mrtvý; ale on vložil na
mne svou pravici a řekl:
„Neboj se. Já jsem první
i poslední, ten živý; byl
jsem mrtev – a hle, živ
jsem na věky věků. Mám
klíče od smr i hrobu.
Napiš tedy, co jsi viděl –
to, co jest, i to, co se má
stát potom. Tajemství

těch sedmi hvězd, které
jsi viděl v mé pravici, i
těch sedmi zlatých svíc‐
nů: Sedm hvězd jsou an‐
dělé sedmi církví, a
sedm svícnů je sedm
církví.“
Zjevení Jana 1:9‐20
Tištěný materiál
k letošnímu Aliančnímu
týdnu modliteb začíná
křesťanským v pem:
Baví se dva kazatelé a
jeden povídá druhému:
Můj sbor se stále více
podobá Kristu. Ano? Je
stále stejný ‐ včera, dnes

Strnulost,
zájem,
odlišnost
i navěky. A my rozumí‐
me tomuto v pu – nará‐
ží na duchovní strnulost,
na absenci růstu našeho
křesťanství nebo dokon‐
ce ztrátu sil. Alianční
týden modliteb má být
věnován obnově Kristo‐
vy církve, o jejíž potřebě
nikdo nepochybuje. Do‐
zvuk Lutherovy reforma‐
ce nám připomíná, že
Ecclesia reformata, sem‐
per reformanda – církev
reformovaná je církví
stále se reformující. Bez‐
pochyby každý duchovní
a každý zodpovědný vě‐
řící se m vážně zabývá
a hledá cesty, jak oživit
a obnovit Kristovo spo‐
lečenství, ať se nazývá

jakkoli. Zaručeně každý
z nich by navrhl trochu
jiné řešení a sledoval
trochu jiné cíle. Nicmé‐
ně dnes se můžeme
sjedno t.
Autor Zjevení, říkejme
mu apoštol Jan, prožil
ve svém vyhnanství na
ostrově Patmos mimo‐
řádnou zkušenost. Jako
kdysi velcí proroci ocitl
se ve vytržení ducha a
dostalo se mu přednos
vidět v symbolických
obrazech to, co se mělo
a ještě má stát v bu‐
doucnos . Na závěr to‐
hoto zážitku zazněl mi‐
mořádně působivý hlas,
který Janovi přikazoval,
aby toto Boží vyjevení
budoucnos , ony sym‐
bolické obrazy, zazna‐
menal a v dopise s nimi
seznámil sedm maloasij‐
ských sborů. Tento moc‐
ný hlas zazněl za Janem
a jeho reakce byla po‐
chopitelná ‐ obrá l se,
aby spatřil toho, kdo na
něj promluvil. Co spatřil
ve svém doznívajícím
prorockém vytržení?
Spatřil majestátní posta‐
vu, jak se prochází mezi
sedmi zlatými svícny a
pečuje o ně. Zjev této
bytos a slavnostní scé‐
na zapůsobily na Jana
přemáhajícím dojmem,
takže padl k nohám této
postavy a zůstal zcela
ochromen. Všimněte si
rozdílu mezi touto scé‐
nou a tou, kterou popi‐
suje 22. kapitola. Tam
Jan znovu padá na kole‐
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na a chce se poklonit
andělovi, který byl ve
vidění jeho průvodcem
po jednotlivých symbo‐
lických scénách. Tam se
anděl rázně ohradil vůči
Janovu gestu úcty. Zde,
v první kapitole, nic ta‐
kového nevidíme. Maje‐
státní postava neodmítá
Janovo uc vání, ona ho
slovy i gesty povzbuzuje.
V těchto skutečnostech
můžeme také my dnes
najít povzbuzení.
Je třeba si nejdříve říci,
že ona mimořádná po‐
stava je Ježíš, který již za
své služby na zemi vzta‐
hoval na sebe tul Syn
člověka.
Majestátní postava evo‐
kuje jednak osobu ve‐
lekněze a jednak osobu
krále. Zda je Ježíš opráv‐
něn honosit se těmito
úřady, řeší později kapi‐
tola pátá. Co je pro nás
dnes důležité? Nebeský
Ježíš pečuje o svícny,
které představují různá
křesťanská společenství,
křesťanské sbory. Co
nám to říká? Na své pro‐
blémy nejsme sami, na
břemeno naší duchovní
strnulos nejsme sami.
Ježíš, ještě než si vše
plně uvědomíme, ne‐
chává napsat povzbuzu‐
jící list a posílá své andě‐
ly na pomoc. Na to pou‐
kazuje oněch sedm
hvězd, které jsou
v Ježíšově pravici a které
představují jeho posly,
jeho anděly, jež vysílá
na pomoc církevním
sborům nejen v Malé
6

Asii. Když pozorujeme
situaci v církvi, můžeme
se domnívat, že vše pro‐
bíhá bez pozornos ne‐
be. Ne, nebe má o nás
zájem, vidí ty, kteří se
na různých místech
modlí a obrací se jako
Jan, aby reagovali na
Ježíšův hlas a znovu ho
spařili v jeho velkém
majestátu. Z jeho osoby
vychází naděje. On je
první i poslední. On má
klíče od smr i hrobu.
On na nás klade konejši‐
vou a povzbuzující ruku.
On pečuje o jednotlivce
i křesťanské sbory.
Janovo prorocké vytrže‐
ní končí m, že Ježíš ho
znovu pověřuje, aby ony
symbolické obrazy, kte‐
ré se týkají budoucnos ,
zaznamenal. Ten, kdo
Ježíši naslouchá, uslyší
od něho i pověření. A
poslední Ježíšova slova
jsou rovněž povzbudivá.
Představují jakýsi klíč
k porozumění obrazů
z vidění. Ježíš tak vybízí
Jana a všechny čtenáře,
aby se začali vážně za‐
bývat knihou Zjevení.
Ježíš nevyjeví poselství,
které je za symboly, jen
povzbudí ke studijnímu
čtení ‐ a uplatnění do
života.
Ježíš se představil se
jako ten, kdo drží sedm
hvězd ve své pravici, a
který se prochází mezi
svícny. Na co ukazují
tyto symboly, jsme si
řekli před chvílí ‐ na lás‐
kyplnou péči nebeského

velekněze a na pomoc
jeho církvi a jejím čle‐
nům prostřednictvím
nebeských poslů ‐ andě‐
lů. To, co jsme si nevy‐
světlili, je to, že náš Pán
slouží sedmi svícnům,
které v posledku repre‐
zentují sedm maloasij‐
ských sborů a potažmo
různé křesťanské sbory
během dějin. Tato sku‐
tečnost je pro nás velmi
důležitá. Je to nejeku‐
meničtější obraz Kristo‐
vy církve, jaký nachází‐
me v Novém zákoně.
Kristova církev se sestá‐
vá z různě vyspělých
sborů, některé jsou
v očích nebe věrnější a
jiné méně, ale o všechny
se stará jejich velekněz.
Efez nemůže doporučo‐
vat Ježíši: Do Sard nic
neposílej, vždyť jsou
podle tvých vlastních
slov mrtví, přičemž sami
se tváří jako zdravě živí.
Připusťme, že každé
Kristovo společenství
má svůj svícen u Ježíše
v nebi a především ono
samo má reagovat na
imaginární list, který mu
z lásky posílá jeho velek‐
něz. A doma přemýšlej‐
me, zda odlišnost je ka‐
tegorie, kterou máme
měřit mezi křesťanskými
sbory, nebo mezi námi a
Kristem. Je to podnět
pro naši reformu a ob‐
novu našeho společen‐
ství víry.
MILOSLAV ŽALUD

(ze zahájení lednového
Aliančního týdne soko‐
lovských církví v naší
modlitebně)

Rada západočeských sborů zahájila
Na návrh vzešlý z pléna
poslední konference Čes‐
kého sdružení sborů církve
adven stů vznikají v regio‐
nech nové rady okrsku ‐
fóra pro mezisborový dia‐
log, vzájemnou inspiraci a
spolupráci. Rada západo‐
českého okrsku byla zá‐
stupci ze sborů z Karlovar‐
ského a Plzeňského kraje
ustavena na jejich setkání
18. ledna 2018 v Plzni.
Předsedou rady byl účast‐
níky zvolen plzeňský kaza‐
tel Jan Libotovský, setká‐
vání bylo dohodnuto mini‐
málně jednou za půl roku.
Radní schválili termín a
místo pro vzdělávání uči‐
telů sobotní školy Bible ze
všech západočeských sbo‐
rů na 27.10.2018 v Karlo‐
vých Varech.
Sbory se také pomocí do‐
tazníku budou navzájem
informovat o svých před‐
nášejících a jejich téma‐
tech, které by mohly vyu‐
žít i ostatní. Rada okrsku
bude navrhovat témata
výboru sdružení sborů a
konferenci sdružení. Po‐
může západočeským sbo‐
rům se získáváním dotací
církve na jejich misii. evan‐
gelizaci. Zástupce sboru
Sokolov T. Kábrt informo‐
val o letošním cyklu setká‐
ní pro učňovskou a stře‐
doškolskou mládež
"Změnit svět" v Holostře‐
vech u Stříbra. První se
uskuteční 6. až 8. dubna a
hlavním hostem bude hu‐
debník a duchovní Roman
Hampacher. Kazatel M.
Lindtner informoval o
chystaných slavnostních

bohoslužbách k 50. výročí
založení sboru v Sokolově
9. června a k 30. výročí
otevření modlitebny v Kar‐
lových Varech 13. října.
J. Libotovský, který je zá‐
roveň vedoucím misie
církve v Čechách, pozval
do Prahy a Kladna na pou‐
liční evangelizační akce
pro mladé „Dotkni se ne‐
be“ od 5. do 29.7. Okrsko‐
vý kazatel N. Stehlík
pozval na podobně zamě‐
řený srpnový Misijní tábor
v Pracha cích. Sbory Soko‐
lov a Plzeň ‐ Klíč informo‐
valy o svých letošních ak ‐
vitách k Národnímu týdnu
manželství, sbor v Plzni ‐
Skvrňanech se opět ak v‐
ně účastní Evropského dne
sousedů 30. května s prog‐
ramem na své zahradě pro
rodiny z okolí. Zkouší také
odvykací kurzy pro kuřáky
s J. Libotovským.
M. Lindtner informoval o
založení pracovní skupiny
v rámci Ekumenické rady
církví, která se bude zabý‐
vat misií církví mezi Romy.
Doporučil také přednášejí‐
cího z K. Varů zabývajícího
se domácím násilím a do‐
kumentární ﬁlm ČT o něm.
Rada diskutovala také o
zkušenostech s misijními
akcemi na Velikonoce –
různých formách veřejné‐
ho čtení Bible, rozdávání
Bible zdarma opro vypl‐
něnému krátkému dotaz‐
níku a podobně. Došlo
také na zkušenos s pořá‐
dáním klubů zdraví v Plzni,
Tachově a Pro víně. Zde
se osvědčuje jako veřej‐

nos velmi oblíbená pří‐
jemná společenká atmo‐
sféra s jídlem a vznikem
nových přátelství i s du‐
chovním rozměrem.
V Chebu zkouší pro veřej‐
nost kurz poznávání Bible
pro začátečníky. Sokolov‐
š nabídli službu svých
Romů ‐ misijní bohoslužby
s romskoými duchovními
písněmi a slovem.
Přítomný tajemník České‐
ho sdružení D. Čančík in‐
formoval, že o vzdělávání
laických kazatelů projevilo
v Čechách zájem 120 lidí, v
Praze se konalo jejich spo‐
lečné setkání, další bude
zase v hlavním městě v
březnu a následující na
okrscích. Ze západočeské‐
ho okrsku se účastní 14
zájemců. D. Čančík apelo‐
val na kazatele, aby po‐
skytli podporu těmto li‐
dem. Zároveň vznesl do‐
taz, zda existuje jiná akce,
kde je potřeba poskytnout
podporu sborům? T. Kábrt
doporučil realizovat vzdě‐
lávání zájemců ve vztahu k
apologe ce a šíření růz‐
ných dezinformací a bludů
do společnos i církve, a
věnovat se osvětě ve vzta‐
hu k misijnímu mediální‐
mu obsahu, který má naše
církev pro potřeby sborů k
dispozici, zejména na in‐
ternetu. N. Stehlík vyzval k
osobní a modlitební pod‐
poře chystaných akcí
církve na všech úrovních.
Příš jednání Rady zápa‐
dočeského okrsku bylo
dohodnuto na úterý
18.9.2018 v Karlových Va‐
rech.
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AKCE V ÚNORU
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
ČTVRTEK 1.2. 18:30 Setkání výboru
sboru
PÁTEK 2.2. 18:30 Studium Bible s
Kábrtovými: Žalm 22
SOBOTA 3.2. 9:30 Sobotní škola:
Zodpovědnost dobrých správců,
11:30 Večeře Páně s M. Lindtne‐
rem, 14:00 Promítání ﬁlmi Prožít
klid
NEDĚLE 4.2. 10:00 Setkání spolku
Pohlazení
ÚTERÝ 6.2. 18:00 Modlitební setkání
u Kábrtových, L. Údolí 46
ČTVRTEK 8.2. 18:00 Setkání organi‐
zátorů akce skautského Klubu
Pathﬁnder Loketská pečeť
PÁTEK 9.2. 18:30 Studium Bible s
Kábrtovými: Žam 23
SOBOTA 10.2. 9:30 Sobotní škola:
Vlastnos správce, 11:30 Kázání
Mar na Lindtnera, 14:00 Odpoled‐
ní bohoslužba se skupinou Boží ces‐
ta a M. Lindtnerem
ČTVRTEK 15.2. 18:30 Hudebně‐
poe cký večer „Vyznání lásky“ s
verši Fran ška Bukvaje a klasickou
kytarou v podání Lukáše Bujny a
manželů Lindtnerových
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PÁTEK 16.2. 18:30´Úvod do Bible s
Kábrtovými: Žalm 1
SOBOTA 17.2. 9:30 Sobotní škola:
Věrní Bohu, 11:30 Kázání Aleny No‐
vákové, 14:00 Odpolední bohosluž‐
ba se skupinou Boží cesta a Tomá‐
šem Kábrtem
NEDĚLE 18.2. 16:00 Romská misijní
bohoslužba v Evangelickém kostelí‐
ku v H. Slavkově, Dolních Příkopech
ÚTERÝ 20.2. 17:00 Úvod do Bible s
T. Kábrtem v Městské knihovně Lo‐
ket: Co je člověk?
STŘEDA 21.2. 18:00 Večer pro man‐
želské páry „Inventura manželství“
na faře ŘKC v Sokolově, ul. J. K. Tyla
PÁTEK 23.2. 18:30 Studium Bible s
Kábrtovými: Žalm 150
SOBOTA 24.2. 9:30 Sobotní škola:
Desátky, 11:00 Kázání Miroslava
Bíska, 14:00 Odpolední bohoslužba
s M. Bískem a skupinou Boží cesta,
16:30 Křest Jana Szebeneyiho v
kostele CASD v K. Varech, Plzeňské
NEDĚLE 25.2. 10:00 Návštěva bazé‐
nu s dětmi (spolek Pohlazení),
18:00 Ekumenická bohoslužba se
vzpomínkou na obě komunismu k
70. výročí kom. převratu ‐ kaple u
sokolovského hřbitova, 19:00 Pane‐
lová diskuse o dědictví komunismu
za účas B. Zámečníka a T. Kábrta v
hudeb. klubu Alfa v přízemí stejno‐
jmenného kina v Heyrovského ul.
STŘEDA 28.2. 18:00 Večer pro man‐
želské páry „Naplňování vzájem‐
ných potřeb“ na faře ŘKC v Sokolo‐
vě, ul. J. K. Tyla
Více na //sokolov.casd.cz

