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Velikonoční bohoslužba:

Silnější než smrt

Láska však nepůsobí jen
v osobním životě, ale i v
dějinách, ve společnos
a v celém vesmíru. Prá‐
vě velikonoční příběh v
Bibli je jedinečným zá‐
znamem toho, jak se
všechny tyto rozměry
lásky protnuly v zájmu
každého člověka, aby
nám daly do každého
dne a okamžiku našeho
života proměňující po‐
vzbuzení a naději. Ta je
pro všechny, kteří ji při‐
jali, silnější než smrt a
Na pátek 30. března od a zazní slavnostní slovo zbavuje proto mocným
způsobem člověka vše‐
18 hodin zve sokolovský inspirované texty ze
sbor adven stů do své Starého zákona, evange‐ ho strachu a staros .
modlitebny na Kraslické lií a novozákonních
Tato mocná síla shůry je
ulici 14 na velikonoční
epištol v Bibli o mocné, nabídnuta všem lidem
bohoslužbu s duchovní podivuhodné síle lásky bez rozdílu postavení
hudbou, písněmi, mod‐ přemáhající všechno zlo, nebo původu. Všichni
litbami a slovem na té‐ nenávist i smrt. S touto jsou srdečně zváni k té‐
ma „Silnější než smrt“. silou přicházející podle to nádherné zprávě a k
Na bohoslužbě zahrají a Bible z jiného světa, než této slavnostní boho‐
zazpívají hudebníci a
je náš, má každý člověk službě, na které zazní.
zpěváci církve z regionu určitou zkušenost.
Přijďte a zažijte ji. (tk)
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Mladí na Anděla a Změnit svět
S jarem přichází i nové
příležitos pro setkání
mladých lidí. Na víkend
17. a 18. března vyráží
„nác le “ ze Sokolova
a okolí do Prahy na hu‐
debně‐duchovně‐
divadelní akci Anděl,
tentokrát na téma „Jsi
out?!“ Ze Sokolova se
bude odjíždět v sobotu
autobusem z terminálu
v 5.25 hodin. Ti, kteří se
v sobotu večer vrací,
odjedou s Věrou Kras‐
sovou zpět do Sokolova
a ostatní zůstanou s To‐
mášem Kábrtem i na
nedělní prohlídku Pra‐
hy. Akci ﬁnančně pod‐
poruje spolek Pohlazení
působící při našem sbo‐
ru. Přihlášení jsou za m
Maruška Bílá, Anička
Bílá, Valča Kováčová,
Janča Golkovská, Míša
Vilímková, Zbyněk
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Hrubý, Míša Tůma, Vla‐
dimír Pazdernatý, Jakub
Švátora, Nikola a Vane‐
sa Berkiovy. Na akci An‐
děl zahrají a zazpívají
mladí z Berouna a Klad‐
na, promluví kazatel a
motorkář Jan „Maty“
Matoušek, pražská mlá‐
dež připravila divadlo.
Na víkend 6. až 8. dub‐
na připravujeme první
setkání „Změnit svět“
na roman ckém místě v
Holostřevech u Stříbra.
Hosty budou mladý mu‐
zikant a pastor Roman
Hampacher, ak vista a
vicemistr republiky ve
„slam poetry“ Robert
„Tukan“ Netuka a další.
Zájemci se mohou hlásit
u Tomáše a Hany Kábr‐
tových na e‐adresu
tohadama@volny.cz
nebo na FB.
(hk)

Děti čeká
Loketská
pečeť
Na víkend 13. až 15. 4.
připravují organizátoři
ze skautského Klubu
Pathﬁnder a dobročin‐
ného spolku Pohlazení
velkou terénní hru pro
dě z celých západních
Čech „Loketská pečeť“.
Bude inspirována dět‐
stvím a mládím krále
Karla IV., jehož část ten‐
to panovník strávil právě
na hradě Loket. Dě bu‐
dou ubytovány v tamější
základní škole. Čeká je
večerní prohlídka města,
bohoslužba pod širým
nebem, dobrodružná
stezka „Cesta krále“,
fotosoutěž, táborák, ﬁlm
a samozřejmě návštěva
středověkého hradu. S
sebou potřebují spacák,
karimatku, oblečení na
spaní, náhradní obleče‐
ní, obuv ven i dovnitř,
misku, příbor, lžíci, hygi‐
enické potřeby, pláštěn‐
ku, kar čku zdravotní
pojišťovny, Bibli, svého
vedoucího a pytel dobré
nálady. Cena je 200 ko‐
run pro členy Klubu
Pathﬁnder, 250 korun
pro nečleny, 100 korun
pro rádce a pro vedoucí
zdarma. Dětem ze soci‐
álně slabých rodin po‐
může s úhradou spolek
Pohlazení. Hlašte se do
6. 4. přes svého vedou‐
cího, dotazy zodpoví Jiří
Bauer na bauer.j@volny.cz
nebo na 728 229 356. (h)

V Horním Slavkově Krabička
novoročním progra‐
zahájeny pravidelné Přimu
v lednu 2018 před‐
stavila vedoucí komuni‐
sboru Hana Kábrto‐
vá „krabici vděčnos “,
romské bohoslužby kace
do které mají možnost

V evangelickém kostelíku
v Horním Slavkově zahájil
náš sbor pravidelné rom‐
ské bohoslužby. Konají se
od ledna vždy tře neděli
v měsíci od 16 hodin. Na
únorovou bohoslužbu při‐
šly asi dvě desítky lidí. Z
Božího slova kázal Tomáš
Kábrt na text z Janova
evangelia 13, 34‐35 o lás‐
ce jako poznávacím zna‐
mení Ježíšových následov‐
níků. Přítomný kazatel
Bohuslav Zámečník za‐
vzpomínal na dobu před
40 lety, kdy společně s
Jozefem Bajuszem, teh‐
dejším sokolovským kaza‐
telem, navštěvovali v Hor‐
ním Slavkově rodinu Růže‐
ny Ferkové, kde se ke spo‐
lečným modlitbám schá‐
zelo okolo dese lidí. Ro‐
dina Růženy Ferkové také
navštěvovala sobotní bo‐

hoslužby v sokolovském
sboru adven stů. V evan‐
gelickém kostelíku se do‐
konce již koncem sedmde‐
sátých let 20. stole usku‐
tečnila romská bohosluž‐
ba. Účast byla tehdy veli‐
ká, lidé se tlačili i na chod‐
bě. Mluvené slovo ve
Slavkově střídají romské i
české duchovní písně v
doprovodu nevidomého
sokolovského klávesis‐
ty Janka Šintaje a Bohusla‐
va Zámečníka na kytaru,
vyprávění zkušenos a
společně modlitby za po‐
třeby přítomných. Díky B.
Zámečníkovi za ochotu
před zahájením bohosluž‐
by v kostele topit ve vel‐
kých kamnech a za krásný
zpěv děvčatům Nikole a
Vanese Berkiovým, Aničce
a Marušce Bílým a Mar‐
kétce Pazdernaté.
(hk

při bohoslužbách všichni
návštěvníci vhazovat své
zkušenos s Bohem a
modlitební potřeby, aby
se jimi mohl sbor společ‐
ně těšit a zabývat. Pří‐
spěvky se čtou vždy při
společné bohoslužbě,
která je první sobotu v
měsíci. Společně pak
přítomní předkládají ob‐
sah děkovných či pro‐
sebných zpráv Bohu a
také se snaží vzájemně si
pomoci. Jak milé bylo
překvapení, když se prv‐
ní březnovou sobotu v
krabičce našlo i několik
příspěvků od dě ze
sboru. Děkovaly Bohu za
to, že mají rodinu, že
mají někoho, kdo je má
rád. Jeden prvňáček pro‐
sil o modlitby za to, aby
se stal dobrý ve fotbale.
Dě si přály, aby se sbor
modlil za mír a štěs .
Také prosily jmenovitě
za svoje blízké, kteří mají
existenční problémy.
Aktuálně jedna rodinka
se čtyřmi malými dětmi
hledá bydlení. Kdyby jim
někdo uměl pomoci, ne‐
chť zavolá na 602975199
Haně Kábrtové. Krabice
pro vaše vzkazy je umís‐
těna v modlitebně na
piánu, případně v kaza‐
telně.
(hk)
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AKCE V BŘEZNU
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
ČTVRTEK 1.3. 18:00 Setkání výboru
sboru
PÁTEK 2.3. 18:30 Studium Bible s
Kábrtovými: Žalm 98 ‐ Nová píseň
SOBOTA 3.3. 9:30 Sobotní škola:
Oběť vděčnos , 11:30 Slavnost Ve‐
čeře Páně s M. Lindtnerem, 13:00
Výroční členské shromáždění
ÚTERÝ 6.3. Modlitební setkání
PÁTEK 9.3. 18:30 Studium Bible s
Kábrtovými: Žalm 103 ‐ Vidět jinak
SOBOTA 10.3. 7:30 Výprava laických
kazatelů na školení do Prahy, 9:30
Sobotní škola: Principy života
správce, 11:30 Kázání Mikuláše
Pavlíka, předsedy ČS unie CASD,
14:00 Odpolední bohoslužba s rom.
skupinou Devleskero drom a M.
Pavlíkem
PÁTEK 16.3. 18:30 Studium Bible s
Kábrtovými: Žalm 103 ‐ Sdílet úžas
SOBOTA 17.3. 5:25 Výprava mládeže
do Prahy na setkání Anděl, 9:30
Sobotní škola: Dluhy ‐ každodenní
rozhodnu , 11:30 Kázání Mar na
Lindtnera, 14:00 Odpolední boho‐
služba s rom. skupinou Devleskero
drom a H. Kábrtovou

NEDĚLE 18.3. 16:00 Romká misijní
bohoslužba v Horním Slavkově,
evangelickém kostelíku v Dolních
Příkopech
ÚTERÝ 20.3. 17:00 Úvod do Bible s
T. Kábrtem v Městské knihovně v
Lok : Bože můj, proč jsi mě opus l
PÁTEK 23.3. 18:30 Studium Bible s
Kábrtovými: Žalm 24 ‐ Je naše země
naše?
SOBOTA 24.3. 9:30 Sobotní škola:
Návyky dobrého správce, 11:30 Ká‐
zání Bohuslava Zámečníka, 12:00
Členské shromáždění, 14:00 Odpol.
bohoslužba s rom. skupinou Dev‐
leskero drom a Lubošem Olahem
NEDĚLE 25.3. 16:00 Ekumenické
velikonoční zpívání církví v Evange‐
lickém kostele na nábřeží Petra
bezruče v Sokolově
PONDĚLÍ 26.3. 17:00 Úvod do Bible
s T. Kábrtem v Klubu Šnek v býva‐
lém kině v Kraslicích: Sedm slov Je‐
žíšových na kříži
PÁTEK 30.3. 18:00 Velikonoční bo‐
hoslužba „Silnější než smrt“
SOBOTA 31.3. 9:30 Sobotní škola:
Výsledky věrného správcovství,
11:30 Kázání Tomáše Kábrta, 14:00
Odpol. bohoslužba se skupinou De‐
vleskero drom a Danielem Kábrtem
Více na //sokolov.casd.cz
PŘIPRAVUJEME:
SOBOTA 7.4. 11:00 Večeře Páně a
zahájení sborových voleb

