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Každoroční společný  
novoroční týden modli‐
teb církví má letos téma 
„Modlitby v polarizova‐
ném světě“. V Sokolově 
začne společnou boho‐
službou v Husově sboru 
na rohu ulic Karla  
Havlíčka Borovského a 
Obce Ležáky v neděli 
13.1. od 15 hodin s ká‐
záním adven s ckého 
duchovního Mar na 
Lindtnera „Rozdělené 
srdce“. Křesťané z růz‐
ných  sokolovských 
církví se budou pak celý 

týden scházet každý den 
od 18 h k společným 
besedám a modlitbám v 
modlitebně sboru ad‐
ven stů na Šenvertu, 
Kraslické ulici 494/14. 
Tématy budou Nepřáte‐
lé (pondělí), Generační 
konflikt (úterý), Role žen 
v církvi (středa), Strach z 
imigrace muslimů 
(čtvrtek) a Post‐pravdivá 
společnost (pátek). 
Všechny akce jsou sa‐
mozřejmě přístupné ši‐
roké veřejnos  a každý 
je se svým pohledem na 

věc vítán. Vstup je zdar‐
ma. Podle tajemníka 
České evangelikální ali‐
ance, která akci celo‐
státně pořádá, „žijeme v 
době, kdy je pro společ‐
nost a nakonec i církev 
stále těžší hledat cestu k 
těm, s nimiž nesouhlasí‐
me. Z nejrůznějších dů‐
vodů se společnost po‐
larizuje a jsou mezi lidmi 
tak vysoké hradby, že je 
těžší a těžší slyšet, co 
druzí skutečně říkají a 
proč. Na významu nabý‐
vají nálepky, kterými 



škatulkujeme druhé a které komuni‐
kaci ihned činí ob žnější nebo ideo‐
logičtější. Sluníčkáři či pravdoláskaři, 
vítači či islamofobové, liberálové ne‐
bo fundamentalisté, pražská kavárna, 
nepřizpůsobiví, feministky, tradiční 
nebo progresivní atd. Poli ka stále 
více  hne k nacionalismu a populis‐
mu, který využívá ta nejvíce štěpící 
témata vyvolávající co největší emo‐
ce – zvláště strach a hněv.“ 
Rozdělení a konflikty jsou ale podle 

něho i ohromnou příležitos  k násle‐
dování Krista: „Tam, kde tak snadno 
vznikají hranice mezi my a oni, je na‐
prosto klíčové, s jakou láskou a poko‐
rou jednáme s těmi, kdo mají napros‐
to odlišné názory a postoje. V době, 
kdy Evropě vládne ,poli ka iden ty´, 
bude způsob, jak církev projevuje 
svůj respekt a lásku k těm, kdo s ní 
nesouhlasí, a jak jim bude schopna 
naslouchat, klíčovým svědectvím. 
Milujeme‐li jen své přátele, nejsme 
následovníci Kristovi.“             (tk) 
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Do nového roku o času  
V sobotu 12.1. od 14 
hodin zve sbor adven‐
stů v Sokolově do 

své modlitebny na 
novoroční bohosluž‐
bu ,Čas´ s hudbou, 
zpěvem, modlitbami 
a zamyšlením o čas‐
nos , věčnos , klidu, 
spěchu a prozřetel‐
nos  v našich živo‐
tech a také s tradič‐
ním losováním veršů z 
Bible s osobním Bo‐
žím poselstvím každému do nového 
roku. Po třech letech zde také změní 

web sokolovského 
sboru adven stů uví‐
tací fotografii svých 
členů a přátel. Každý, 
kdo chce být u toho, je 
srdečně zván na tuto 
novoroční bohoslužbu, 
společně se bude fo t 
v 15 hodin. Autorem 
současného uvítacího 
snímku je chebský fo‐
tograf Mar n Stolař, 
který přijede i tento‐
krát.  Na bohoslužbě 

se budou také promítat fotky z uply‐
nulého roku.                             (hk) 

Apokalypsa aneb Odhalení 
Od soboty 5. ledna do soboty 30. 
března se budou vždy od 10 a od 
14.30 hodin návštěvníci bohoslužeb 
adven stů na Šenvertu v Sokolově 
zabývat poselstvím poslední biblické 
knihy Zjevení (řecky Apokalypsa, čes‐
ky doslova Odhalení). Pro zájemce ‐ 
úplné začátečníky, lepší porozumění 
a další prohlubující studium této kni‐
hy je možné po celé čtvrtle  přijít i 

každý pátek od 18. 30 hodin do stej‐
ných prostor na Šenvertu, Kraslická 
14. Jednotlivá témata zde bude před‐
nášet, promítat a vést o nich diskusi 
Tomáš Kábrt. Každé pondělí také 
vždy k následujícími tématu uvádí 
internetová televize www.HopeTv.cz 
v pořadu Bible pro dnešek rozhovory 
s teologem ‐ novozákoníkem a řeč ‐
nářem Vítězslavem Chánem.   (hk) 
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Sbor se rozloučil s bratrem 
Ivanem Jaworkem z Kraslic 

V pátek 28. prosince se v kapli na hřbitově v Kraslicích rozloučili rodina, zná‐
mí a sokolovský sbor adven stů s Ivanem Jaworkem, svým dlouholetým čle‐
nem. Ivan Jaworek zemřel 18. prosince po delší nemoci ve věku 77 let. So‐
kolovský sbor vyjádřil všem příbuzným, přátelům a známým upřímnou sou‐
strast, ale věří, že toto rozloučení není napořád, a těší se na shledání při 
vzkříšení všech zesnulých v Kristu při Jeho druhém příchodu.  

Bůh dal… aneb Evangelium 
v 1. kapitole knihy Daniel 
Událos  popsané v 1.  
kapitole starozákonní 
knihy Daniel můžeme 
datovat do roku 605 
př.n.l. – odehrála se 
bitva u Karkemíše 
(nedaleko řeky Eufratu 
– dnes na hranicích Tu‐
recka a Sýrie; 100 km od 
Allepa), kde byla baby‐

lonským vojskem pora‐
žena egyptská armáda 
(spojenec Judy); touto 
bitvou je osud Judy defi‐
ni vně zpečetěn; Baby‐
lonský princ a vojevůd‐
ce Nabukadnezar krátce 
pronásleduje egyptskou 
armádu, prochází i Jud‐
skem, ale dozvídá se o 

úmr  svého otcc Nabo‐
polasara; a tak mění 
plány a rychle spěchá 
domů, kde hrozí pře‐
vrat; cestou bere něko‐
lik zajatců z královské 
rodiny a judské vrchnos‐
. Mezi nimi i Daniela a 

jeho přátele. Je jim v té 
době něco mezi 15 až18 
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roky. Ideální věk na pře‐
výchovu. Součás  pře‐
výchovy byla výuka ba‐
bylonského písma, jazy‐
ka, učení náboženských 
textů zpamě . Školy by‐
ly tehdy při chrámech. 
Mladí muži, kteří mají 
celý život, kariéru před 
sebou, jsou najednou 
odvlečeni daleko od 
svého domova, od své 
země, rodiny, Boha. Jak 
se zachovají?  Navíc ta‐
dy nejde jen o ně, ale 
příběh má i kosmický 
rozměr. Pokud to ž ne‐
obstojí, pokud se při‐
způsobí novému pro‐
středí, což v jejich věku 
je přirozené, ztra  se 
naděje na záchranu lid‐
stva – naděje na Mesiá‐
še. S posledním umírají‐
cím Judejcem umírá i 
naděje na záchranu svě‐
ta. Nedopadnou stejně 
jako 10 severních kme‐
nů? 

Evangelium zde nachází‐
me ve verších, kde se 
objevuje fráze Bůh dal… 
(verše 2, 9, 17):  

„Panovník Hospodin mu 
vydal do rukou judského 
krále Jójakíma a část 
nádob z Božího domu. 
Nebúkadnesar je dopra‐
vil do země Šineáru, do 
domu svého božstva; 
nádoby dal dopravit do 
klenotnice svého bo‐
ha.“  (Daniel 1:2) 

Bůh dal do rukou baby‐
lónského krále Jojakíma 
a část nádob z chrámu. 

Odnesení předmětů 
z chrámu vyjadřuje sva‐
tou válku bohů, Bůh Iz‐
raele je poražen, na zna‐
mení porážky boha ve 
válce byla většinou od‐
nášena jeho socha 
z chrámu; Bůh Izraele 
neměl sochu v chrámu, 
proto odnášejí svaté 
předměty na znamení 
jeho porážky; paradox 
je, že poražený Bůh Izra‐
ele jim dává, aby to 
mohli odnést – že vlast‐

ně poražen není… pořád 
má kontrolu nad situací, 
i když všem zúčastně‐
ným se jeví, že byl pora‐
žen, že je slabý, že tento 
zápas prohrál. 

Evangelium tohoto ver‐
še zní: i když se vám zdá, 
všechno nasvědčuje to‐
mu, že Bůh ve vašem 
životě prohrává, není 
dost silný nebo už byl 
poražen, ať už jde o ja‐
kýkoli zápas ve vašem 
životě, zápas o vaše dě‐
, zápas s nějakou závis‐

los  nebo hříchem, zá‐
pas o člověka, který od‐
chází ze společenství, 

zápas o smíření 
s člověkem, zápas o ví‐
ru, zápas o smysl života, 
zápas s těžkou nemocí, 
zápas o vás samotné, i 
když všechno nasvědču‐
je tomu, že Bůh nějaký 
z těchto zápasů ve va‐
šem životě prohrává, 
smíme věřit tomu, že 
přesto má věci pod kon‐
trolou. Vždyť i na kříži 
Bůh svůj zápas zdánlivě 
prohrál a přesto měl 
událos  kříže pod kon‐
trolou. Smíme věřit to‐
mu, že i když vše na‐
svědčuje, že Bůh pro‐
hrává, tak přesto se pro‐
sazuje Boží plán 
v našem životě, v životě 
našich rodin, našeho 
sboru, církve i planety. 

A Bůh dal Danielovi dojít 
u velitele dvořanů milo‐
srdenství a slitování. 
(Dan. 1:9) 

Jde o tu část příběhu, 
kde se Daniel a jeho 
přátelé zdráhají jíst 
z královského stolu. 
Proč tak činí, když jiní 
z jejich lidu se neš ? 
Král Jojakín jídal u krále 
(viz 2 Kr 25,29). Demon‐
strovali  m myšlenku, 
kdo je jejich dárcem ži‐
vota: nikoli babylonský 
králo‐bůh, nýbrž Hospo‐
din. Tento verš patří 
k nejdelší a  m nejvý‐
znamnější čás  1. kapi‐
toly. Od 6 do 16 verše 
jde o popis věrnos  
v cizím prostředí. Pama‐
tujme na to, že mladí‐
kům je kolem 20 let.  
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To mi silně připomíná 
dobu bývalého režimu, 
kdy museli naši dědové 
jít  na vojnu a tvrdě bo‐
jovat za volnou sobotu. 

Evangelium: Bůh dává 
slitování a milosrdenství 
tam, kde se člověk snaží 
zachovat Bohu věrnost. 
Tam je Bůh připraven 
člověku pomoci. Tam je 
Boží pomoc nadosah.  

I jména těch mladíků 
mluví: 4 muži jsou ztě‐
lesněním věrnos , jejich 
jména vyjadřují společ‐
ný základní náboženský 
postoj, díky kterému 
osvědčili věrnost 
v nepřátelském prostře‐
dí. Chananjáš – Bůh se 
nad námi slituje i zde 
v Babyloně; Daniel – i 
zde má Bůh nad naším 
životem poslední slovo – 
je naším soudcem; 
Azarjáš – Hospodin nám 
tady pomůže; Mišáel – 
Kdo je jako náš Bůh? 
Nikdo, ani ty Nabukad‐
nezare, ani tví bohové. 
Tyto hodnoty jim po‐
mohly zůstat věrnými ‐ 
obraz Boha milos vého, 
Boha soudce, Boha po‐
moci, Boha nikým nena‐
hraditelného. Podobně 
naladěnému člověku, 
který se snaží zachovat 
věrnost, je Bůh na do‐
sah. Naopak jména, kte‐
rá dostávají v Babyloně, 
jsou parodií, výsmě‐
chem babylonským bož‐
stvům. Jeden příklad za 
všechny: Bel se mění na 
Belt (Belšacar bylo běž‐

né jméno – znamená 
modlitbu k bohu Belovi)
Touto hrou se jmény 
babylonských bohů je 
naznačeno, že čtyři mla‐
dící je neberou vůbec 
vážně a spíše z nich mají 
legraci.  

A Bůh dal těm čtyřem 
jinochům vědění a zběh‐
lost ve veškerém písem‐
nictví a moudros . Da‐
nielovi dal nadto poro‐
zumět všem viděním a 
snům. (Daniel 1:17) 

Závěrečná zkouška po 
tříleté přípravě se sklá‐
dala z rozhovoru 
s králem, který před 
kandidáty položil závaž‐
né a těžké otázky. Použi‐
 hebrejských jmen na‐

značuje (v. 19), že tady 
jde o triumf hebrejské‐
ho Boha. Bůh dává mla‐
díkům triumf nad všemi 
ostatními i zkušenými 
vzdělanci Babylona. Je 
to Boží triumf. 

Evangelium: Za mco na 
začátku vše nasvědčuje 
tomu, že Bůh prohrává, 
zde na konci kapitoly 
Bůh vítězí, a to i 
v prostředí, kde by ne‐
měl mít šanci. I tam se 
prosazuje jeho plán a 
jeho moc.   První kapito‐
la knihy Daniel by se da‐
la shrnout slovy: 
Z prachu ke hvězdám. 
Bůh je schopen měnit 
prohry našeho života ve 
velká vítězství. Amen. 

MARTIN LINDTER 

V roce 2019 se bude v 
prostorách sboru církve 
adven stů na Šenvertu 
konat vždy jednou za 2 
týdny v pátek schůzka 
dě  a mládeže, které se 
budou účastnit akcí dob‐
ročinného spolku Pohla‐
zení. Náplň si vždy při‐
praví vedoucí, kteří se 
budou střídat. Vedoucí‐
mi schůzek jsou I. Látalo‐
vá, Z. Chalupová, M. 
Lindtner, H. Kábrtová, T. 
Kábrt, J. Bauer ml., V. 
Krassová. První schůzka 
se uskuteční 11.1. v 16 
hodin a pak každý sudý 
pátek až do 14.6. a opět 
po prázdninách od 6.9. 
do 13.12. Dalšími akcemi 
pro dě  a mládež budou 
10.2. Plavání v sokolov‐
ském bazénu, 16.3. ná‐
vštěva fes valu „Anděl“ 
Praha, 5.‐8.4. Karlovar‐
ská pečeť, 5.‐7.4. „Změň 
svět“ na Bublavě, 17.‐
19.5. Robinsonáda, 9.6. 
Výlet s Látalovými, 4.‐
14.7. Letní tábor na Ha‐
dovce, 12.‐14.7. Změň 
svět v Hřebečné, v čer‐
venci Letní tábor v Ně‐
mecku, 1.9. Ra y na 
Ohři, 22.9. Výlet  s 
Musichovými, v říjnu 
Filmový víkend, 4.‐ 6.10. 
Změň svět v Silberbachu, 
8.12. Plavání, 13.‐15.12. 
Změň svět, 21.12. Vá‐
noční koncert   (hk) 

Pohlazení 
rozšiřuje 
činnost 



Příspěvek Hany Kábrto‐
vé na ekumenické půl‐
noční bohoslužbě v pon‐
dělí 24. prosince 2018 v 
katolickém kostele na 
Starém náměs  v Soko‐
lově: 
Narodil se Kristus Pán, 
radujme se!, zpíváme v 
jedné z nejznámějších 
koled. Narození Krista 
je, milí přátelé, nesmír‐
ně radostná událost. 
Tak radostná, že by mě‐
la po celý rok zas nit 
všechny naše problémy, 
těžkos  a všelijaká trá‐
pení a my bychom se 
měli neustále ze života 
radovat. Umíme to ale 
ještě vůbec? 
Když jsem byla malá, 
hráli jsme s dětmi ze 
stejné ulice rádi hru Na 
schovávanou. Asi všich‐
ni víte, jak se tato hra 
hraje.  Jeden člověk piká 
a všichni ostatní se 
schovají. On je pak hle‐
dá, a když někoho na‐
jde, zapiká ho. Hra kon‐
čí, když se najdou všich‐
ni. Někdy se ale někdo 
schoval tak dobře, že ho 
nikdo nemohl najít. Ob‐
vykle ho pak po nějaké 
době přestali ostatní 
hledat. On pak sám vy‐
šel z úkrytu a měl vztek, 
že jsme ho přestali hle‐
dat. Nepochopil, že 
smyslem hry není jen se 
schovat, ale také se ne‐
chat najít. 

Bůh s 

3x k svátkům narození Krista  

Sokolovský sbor prožil 
na konci roku 2018 tři 
vánoční bohoslužby. 
První se konala v pátek 
21.12. večer na téma 
„Není dobré, aby byl 
člověk samoten“, druhá 
byla v sobotu 22.12. 
odpoledne s dárky dě‐
tem ze sociálně slabých 
rodin (na snímku) od 
lidí, kteří se zapojili do 
projektu krabiceod‐
bot.cz, a při tře  se čle‐
nové sboru účastnili 
společné ekumenické 
půlnoční bohoslužby 
24.12. v kostele svaté‐
ho Jakuba. Díky všem 
za organizaci a program 
bohoslužeb a také štěd‐
rost dárců. V pátek při‐
pravila na vánoční bo‐
hoslužbu dětský prog‐
ram Zuzka Chalupová. 
Dě  zahrály všem pří‐
tomným představení s 
názvem „Ptačí koleda“. 
Poté odešly do jídelny, 
kde si vyprávěly 
a kreslily. Nakonec 
utvořily řetěz „Co má‐
me společného?“. 
Postupně se přidával 

ten, který měl něco 
společného s posled‐
ním v řadě (brýle, stej‐
ná škola, kroužek plavá‐
ní, mikina atd.). Prog‐
ram pro dospělé připra‐
vili kazatel M. Lindtner 
s M. Bauerovou. Na 
odpolední sobotní bo‐
hoslužbu připravila Eva 
Ferková z Nového Sedla 
se svým manželem bo‐
haté pohoštění pro de‐
sítky lidí, proto jí patří 
velké poděkování. Díky 
také Luboši Olahovi za 
pěkné uvádění a spous‐
tu krásných písní a 
mnohým dalším, kteří 
přispěli ke sváteční ná‐
ladě všech návštěvní‐
ků.  Sobotní bohosluž‐
bu navš vil také Miku‐
láš Pavlík, předseda 
Česko‐Slovenské unie 
církve adven stů.  
Na půlnoční vánoční 
bohoslužbě v katolic‐
kém kostele na Starém 
náměs  vystoupili Lu‐
boš Olah s písní a Hana 
Kábrtová s osobním 
svědectvím.   (hk) 6 
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Když už jsem byla do‐
spělá a měla dě , obje‐
vila jsem novou hru v 
knize spisovatele Rober‐
ta Fulghuma. Hrajeme ji 
od té doby s přáteli na 
vánočních a silvestrov‐
ských setkáních. Patří už 
k našim 
rodinným 
tradicím 
stejně jako 
večeře na 
Štědrý den. 
Jmenuje se 
Sardinky a 
hrajeme ji 
vždycky 
potmě. 
Hraje se 
obráceně 
než hra Na 
schováva‐
nou. Při 
hře na 
schováva‐
nou jeden člověk piká – 
hledá a všichni ostatní 
se schovávají. Při sardin‐
kách se schová pouze 
jeden člověk a všichni 
ostatní ho hledají. Kdo 
ho najde, neprozradí ho, 
ale vleze si k němu a dál 
se schovávají spolu. Tak 
ve skrýši postupně při‐
bývají další a další a pro‐
hrává ten, kdo zůstane 
nakonec v domě ve 
svém hledání sám. Ten 
se pak jde v další hře 
první schovat. Vždycky 
je velmi znepokojující, 
když lidé kolem někam 
postupně mizí. Důležité 
je v této hře poslouchat, 

odkud se ozývá šeptání 
a hihňání. Všichni se to‐
ž postupně schovávají 

namačkaní na jedné vel‐
ké veselé hromadě. 
Myslím, že Bůh s námi 
hraje sardinky. Nechá se 

najít tak, jako se nako‐
nec vždycky všichni na‐
jdou v Sardinkách – 
podle smíchu těch, kteří 
se kdesi k sobě radostně 
sknou.. 

Když mi bylo osmnáct 
let, chodila jsem s přáte‐
li do sokolovské hospo‐
dy U stadionu, dnes na 
Slovance. A časem se 
stalo, že začali přátelé 
kolem mě mizet. Bylo 
pro mě znepokojující, že 
je nás v hospodě stále 
méně. Kde všichni jsou? 
Kam chodí?, chtěla jsem 
vědět. A pak jsem je ob‐
jevila, jak se radují ne u 

piva, ale u Ježíše. V křes‐
ťanském sboru adven s‐
tů na Šenvertu. Hned 
jsem se k té veselé hro‐
madě také připojila a 
dodnes nelituji. Prožívá‐
me spolu, ve svých trá‐
peních i radostech, ty 

nejkrásnější 
chvíle mezi 
sebou na‐
vzájem i s 
Pánem Bo‐
hem. 
Milí přátelé, 
vy, co hraje‐
te hru na 
schováva‐
nou a jste 
příliš dobře 
schovaní, 
pojďte ze 
svých úkrytů 
ven. Nechte 
se najít mi‐

los vým Bohem. Neboj‐
te se ničeho, nikdy v ži‐
votě nezažijete větší 
štěs . Vy, co se chcete 
přidat k sardinkám, buď‐
te s námi křesťany trpě‐
liví. Přestože i jako křes‐
ťané selháváme, občas 
více nadáváme, než se 
radujeme, a někdy není 
ta naše hromada ani 
trochu přitažlivá, je tu 
nádherné společenství a 
milující Bůh plný milos  
a odpuštění. To je moje 
nejhezčí životní zkuše‐
nost – stojí za to vyzkou‐
šet život s Ním a Jeho 
přáteli. 

námi hraje sardinky 



Není‐li uvedeno jinak, konají se akce v  
modlitebně církve adven stů v Sokolo‐
vě na Šenvertu, Kraslické ulici 494/14, 
všechny akce jsou veřejné 
KAŽDÝ ČTVRTEK 18:00 Nácvik zpěvu s 
Hedou Bauerovou 

PÁTEK 4.1. 18:30 Studium Bible s  
Kábtovými: Úvod do Apokalypsy  

SOBOTA 5.1. 9:30 Dopolení bohoslužba 
s J. Bauerem ml., 14:00 Zpívání, vyprá‐
vění zkušenos  s Bohem, modlitby, 
14:30 Sobotní škola Bible: Evangelium 
z ostrova Patmos ‐ pro dě  zvláštní 
program, 15:30 Kázání T. Kábrta, 16:30 
Společenství u prostřeného stolu  

ÚTERÝ 8.1. 18:00 Modlitební setkání    
PÁTEK 11.1. 16:00 Setkání dě , 18:30  
Studium Bible s Kábrtovými: Světlo z 
Apokalypsy 

SOBOTA 12.1. 9:30 Dopolední boho‐
služba s Mar nem Lindtnerem, 10:00 
Sobotní škola Bible: Uprostřed svícnů, 
14:00 Novoroční bohoslužba na téma 
„Čas“ s M. Lindtnerem, hudbou, písně‐
mi, slovem a tradičním losováním ver‐
šů z Bible s Božím osobním poselstvím 
každému do nového roku, 16:30 Spo‐
lečenství u prostřeného stolu  

NEDĚLE 13.1. 15:00 Společná bohosluž‐
ba sokolovských církví v Husově sboru 
v Sokolově, ul. Obce Ležáky 542, s ká‐
záním M. Lindtnera „Rozdělené srdce“ 
na úvod Aliančního modlitebního týd‐
ne církví  „Modlitby v polarizované 
době“ 

 PONDĚLÍ 14.1. 18:00 Modlitební setká‐
ní církví na Kraslické s Hanou Kábrto‐
vou na téma „Nepřátelé“   

ÚTERÝ 15.1. 17:00 Úvod do Bible s T. 
Kábrtem v Městské knihovně Loket: 
Kdo je tu (ne)přizpůsobivý? 18:00 
Modlitební setkání církví na Kraslické s 
Pavlem Hološem „Generační konflikt“ 

STŘEDA 16.1. 16:00 Setkání dě  se se‐
niory na 6. ZŠ Sokolov, Švabinského, 
18:00 Modlitební setkání církví na 
Kraslické s M. Lindterem „Role žen v 
církvi“ 

ČTVRTEK 17.1. 18:00 Modlitební setká‐
ní církví na Kraslické s M. Lindterem 
„Strach z imigrace muslimů“ 

PÁTEK 18.1. 18:30 Modlitební setkání 
církví na Kraslické s T. Kábrtem 
„Postpravdivá společnost“ 
SOBOTA 19.1. 9:30 Dopolení bohosluž‐
ba s V. Erbenem, 14:00 Zpívání, vyprá‐
vění zkušenos  s Bohem, modlitby, 
14:30 Sobotní škola Bible: Ježíšovo 
poselství 7 sborům ‐ pro dě  zvláštní 
program, 15:30 Kázání P. Dunky, 16:30 
Společenství u prostřeného stolu  

NEDĚLE 20.1. 16:00 Misijní romská bo‐
hoslužba s L. Olahem v evangelickém 
kostelíku v Horním Slavkově, Dolních 
Příkopech 
ÚTERÝ 22.1. 18:00 Modlitební setkání u 
Hološových na Březové, Hlavní 358 
PÁTEK 25.1. 16:00 Setkání dě , 18:30 
Studium Bible s Kábrtovými: Vykoupe‐
ní ze závislos   
SOBOTA 26.1. 9:30 Dopolení bohosluž‐
ba s M. Lindtnerem, 14:00 Zpívání, 
vyprávění zkušenos  s Bohem, modlit‐
by, 14:30 Sobotní škola Bible: Hoden je 
Beránek ‐ pro dě  zvláštní program, 
15:30 Kázání H. Kábrtové, 16:30 Spole‐
čenství u prostřeného stolu  
 

PŘIPRAVUJEME 
10.2. Výprava dě  do krytého bazénu 
11. ‐ 17.2. Národní týden manželství s 
koncertem M. Lindtnera a L. Bujny na 
sokolovském zámku 
9.3. Koncert písničkáře J. Černohorského  
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AKCE V LEDNU 


