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Tajný nevěřící 
 Buďte stále připraveni k obhajobě před kaž-

dým, kdo by od vás žádal, abyste vydali počet 

z naděje, kterou máte… (1 P 3,15) 

 Od 22. října roku 1884 už uběhla pěkná řádka 

let. A my si můžeme stále ještě notovat slova známé 

ukolébavky: „…zítra je taky den, slunko mi to dneska 

slíbilo…“ Počítá dnes někdo z nás se zítřkem, který 

může být věčností? Generace (adventistů) odchází, 

generace (adventistů) přichází a země navěky zůstává. 

Slunce bude vycházet, slunce bude zapadat. Baží po 

místě, odkud vychází. To jsou slova Kazatele-skeptika. 

I po sto sedmdesáti letech, stále ještě věříme, že se 

v roce 1844 stalo něco ve vesmíru? Stále ještě věříme, 

že příchod Ježíše Krista je za dveřmi? Jsme stále při-

praveni obhájit se před každým, kdo se nás ptá po 

důvodech naší naděje? K takové připravenosti nás 

vyzývá apoštol Petr ve svém prvním dopise (1 P 3,15). 

A co když do kategorie každý patřím i já sám? Jsem 

připraven obhájit se sám před sebou? Před svými 

otázkami a pochybnostmi? 

 Součástí teologie je mimo jiné obor zvaný apo-

logetika. Ten se zabývá právě obranou křesťanské víry 

nebo naděje, chcete-li. Svůj původ a právo na existenci 

hledá ve zmíněném textu apoštola Petra. Jde o obor 

velmi starý. Už některá místa Nového Zákona vyznívají 

apologeticky – tedy jako obhajoba toho, čemu věřila 

raná církev. Jeden příklad za všechny z listu galatským 

křesťanům: „Ale i kdybychom Vám my nebo sám an-

děl z nebe zvěstoval v evangeliu něco jiného než to, co 

jsme vám zvěstovali, budiž proklet!“ (Ga 1,8)  

 Cílové skupiny, proti kterým apologetika obha-

jovala křesťanskou naději, se často měnily. Nejstarší 

apologeti se zaměřovali především na to, aby společ-

nost začala tolerovat nově vzniklou křesťanskou ko-

munitu. Aby dokázali, že křesťané nejsou zločinci za-

sluhující trest smrti. Postupně se v průběhu staletí 

obhajoba křesťanství stávala méně obrannou. Převza-

la ofenzívu a snažila se získat pro křesťanství lidi 

z ostatních náboženských skupin. Některé apologetic-

ké spisy a traktáty byly adresovány pohanům, jiné 

židům, později muslimům a v posledním období také 

ateistům. Snad nejznámějším apologetem 20. století 

byl C. S. Lewis, jehož knihu K jádru křesťanství větši-

nou dobře známe. Nakonec apologetika začala rozpo-

znávat, že každý z nás ve svém nitru přechovává taj-

ného nevěřícího. V tomto okamžiku se apologetika 

dostává do nitra věřícího. Snad v každém z nás se 

odehrává tichý rozhovor mezi věřícím a tajným nevěří-

cím. Údělem mnoha našich předchůdců a nemusíme 

jít zrovna do rané církve, bylo obhájit svou víru před 

soudním tribunálem. Domnívám se, že úkolem naší 

generace je obhájit svou víru především před sebou 

samými.  

 Tajný nevěřící, kterého v sobě skrýváme, do 

velké míry souvisí s relativizací pravdy. Ta je jedním 

z nejvýraznějších rysů naší společnosti. Já mám prav-

du i ty máš pravdu. My všichni máme pravdu; tu svou 

pravdu a žádná objektivní neexistuje. Zmíněný postoj 

k pravdě je ideální živnou půdou pro pochybnosti a 

nevíru. Musím se přiznat, že právě pochybnosti a neví-

ra se častokrát vkrádají i do mého nitra. S relativizací 

pravdy ovšem souvisí mnoho problémů, se kterými 

v církvi zápasíme. Dám jeden příklad za všechny. Mož-

ná jste si všimli při okrskovém shromážděni, které 

proběhlo před časem v sokolovském evangelickém 

kostele, nápisu na místní sborové nástěnce. Místo 

velkého evangelizace tam stálo, EVANGELIZASE. Myslím, 

že se tímto vtipným způsobem podařilo bratřím evan-

gelíkům trefně vyjádřit vztah k evangelizaci mnoha 

křesťanů. Evangelizase. To už zase po nás někdo něco 

chce? Pokud není křesťanství pravdivé, proč by pak 

měli věřící evangelizovat jiné? Tím nechci říct, že toto 

je problém našeho sboru. Velmi si vážím velké ochoty 

mnohých z Vás, zapojit se například do organizace 

Mílí přátelé, sestry a bratři, 

letošní podzim nás čekají dvě významná výročí. Uplyne již 600 let od obnovení přijímání večeře Páně 

pod obojí způsobou, které při bohoslužbách v pražských kostelích obnovil Jakoubek ze Stříbra se svými spo-

lupracovníky. Druhá vzpomínka, neméně důležitá, se týká předně naší církve. Před 170 lety prožili naši prů-

kopníci zdrcující zklamání, když se Ježíš 22. října roku 1844 nevrátil podruhé na naši Zemi. Rozhodli jsme 

se, že třetí číslo sborového čtvrtletníku věnujeme právě druhému ze zmíněných výročí. Budete si moci pře-

číst pojednání psychologa Jiřího Bauera o tom, jak se v životě vypořádat s rozbitými sny a zklamáním. Sest-

ra Dagmar Erbenová přibližuje ve svém článku atmosféru událostí kolem roku 1844. 

Podzim ovšem nebude pouze o vzpomínkách a výročích, ale také ve znamení služby a modliteb. Če-

ká nás modlitební týden, během kterého bychom rádi slavili Večeři Páně společně se sbory Sokolov a Cheb. 

Bezprostředně na něj navazuje připravovaná výstava „Bible včera, dnes a zítra“. A již tradičně také oblíbený 

vánoční koncert. Boží blízkost, zdravou hrdost na to, že jsem adventistou, a radost ze služby přeje  

Váš kazatel Martin Lindtner s týmem spolupracovníků. 

 



připravované výstavy Biblí. Uvedeným příkladem chci 

pouze podtrhnout myšlenku, že jedním z hlavních úko-

lů naší generace je obhájit víru a důrazy naší církve 

před sebou samými. 

 Jak na to? Jak obhájit víru a naději před sebou 

samým? Jednoduchý a zaručený recept neznám. 

Vraťme se však ještě jednou k Petrovým slovům. Dříve 

než vyzve křesťany k tomu, aby byli vždy připraveni 

obhájit svou naději před každým (i před sebou samot-

ným), jim řekne klíčovou větu: „Zasvěťte svá srdce 

Pánu Kristu.“ Jinými slovy: usilujte o to, aby vaše nitro 

patřilo cele Kristu. Myslím, že v těchto slovech je na-

značen směr, kudy z toho ven. K podobnému výcho-

disku vyzývali před sto sedmdesáti lety naši průkopní-

ci. Dovolte mi zakončit slovy zklamaného Williama 

Millera, který se 22. října 1844 nedočkal druhého pří-

chodu Ježíše Krista: „Bratři, nepolevujte; nedovolte 

žádnému člověku (ani sobě samému), aby vás připravil 

o naději. Svou mysl jsem upřel k jinému času a u toho 

chci zůstat, dokud mi Bůh nedá více světla. Tím časem 

je dnešek, dnešek, dnešek – každý den až do doby, 

kdy se Ježíš vrátí a já spatřím toho, po němž tak touží 

mé srdce.“     Martin Lindtner 

Modlitba „Úkryt ve víře“ (Z knihy Vlídná zbraň od 

M.Mykoffa a S.C.Mizrahiho) 

 

Můj Bože, 

Ty a jenom Ty víš, 

jak silně chci 

věřit v Tebe, 

veškerou svou víru 

jen v Tebe vložit. 

Pomoz mi učinit z této touhy 

skutečnost. 

Pomáhej mi vnímat 

Tvou přítomnost 

a čerpat z ní sílu 

v každičkém okamžiku života 

a v každé zkoušce, 

jíž musím čelit. 

Nechť toto poznání podepře 

mou víru v Tebe, 

ať půjdu kamkoliv, 

ať budu konat cokoliv. 

 

 

 

Prázdniny 2014 
Biblický týden 

 Letošní Biblický týden se konal opět v Konferenčním centru Immanuel v Dlouhém u Ždírce nad Doubra-

vou a to ve dnech 27.7. až 3.8. 2014. Trval tedy jako obvykle jeden týden a hlavním řečníkem byl – již podruhé 

na těchto setkáních - bratr Jánko Barna, který je původem ze Slovenska a který je v současnosti vysokoškol-

ským učitelem systematické a biblické teologie na Newbold college ve Velké Británii. Milou novinkou z jeho 

života je, že od roku 2010, kdy přijeli s manželkou poprvé do Čech na podobnou akci jako zatím bezdětný pár, 

se jejich rodina rozrostla o nového člena, dnes již téměř tříletou dcerku.  

Hlavní téma letošních přednášek byla -  „Dobrá zpráva o Božím soudu a události s ním spojené“. Téma víc než 

aktuální a tedy v souvislosti s probíhajícími změnami ve světě - i doma - velmi diskutované. V  neposlední řadě 

však také téma - nejen pro nás Adventisty - důležité a v podání hl. řečníka opravdu poutavé až strhující. Na-

hrávky těchto přednášek je možné objednat na Českém sdružení naší církve. 

Hudební doprovod během ranních zamyšlení, večerních setkání, přednáškách, poslední Sobotě a jiných příleži-

tostí měl na starost již tradičně Jindra Černohorský. V každodenním bohatém programu nechyběli ani hosté, 

hostující hudební skupiny, výlety a mnohé sportovní a další akce. 

Bylo by škoda nezmínit též krásnou přírodu, která celé Konferenční centrum obklopuje a prostupuje, přátelská 

setkání, neopakovatelnou atmosféru a v neposlední řadě i velmi chutnou ba domácí kuchyni. To proto, abyste 

již dnes mohli přemýšlet o tom, zdali by nebylo škoda takovéto příležitosti v roce 2015 nevyužít. Příští Biblický 

týden se koná tamtéž a v podobném termínu jako letos. Srdečně vás zveme! 

Eva Větrovská 

Mládežnická dovolená 

 V srpnu se naše mládež rozhodla trávit týden na společné dovolené v Jizerských horách. Společný čas 

jsme trávili výlety po okolí jako např. Zoo v Liberci, zámek Sychrov, nebo prohlídka města Liberec. Každé ráno 

vybraná dvojice připravovala snídani, při které jsme probírali, co ten den podnikneme. Po snídani jsme otvírali 

boží slovo, kterým nás provázel Martin. Kromě toho jsme hráli spoustu společenských her, u kterých jsme se 

často velice pobavili. Večer jsme se zamýšleli nad různými tématy, říkali jsme tomu „diskuse“. Někdy jsme si 

vyšli na noční prohlídku města. Společně strávený čas byl pro nás velmi obohacující a lépe jsme se poznali. 

Z dovolené máme spoustu skvělých zážitků a už teď se těšíme na další chvíle strávené společně. 

Michaela Landsfeldová 

 

 

 

 

 

 



Akademie špiónů 

 Když jsme přijeli, tak už byl večer a byli jsme unavení, tak jsme šli rovnou spát. Ráno jsme se probudili 

a šli jsme se nasnídat, potom byla bohoslužba. Po bohoslužbě jsme šli hrát hry do lesa, když jsme se vrátili tak 

jsme se nasvačili. Po jídle jsme vymýšleli vychytávky pro „špiony“. Udělali jsme ohýnek a popisovali jsme to, co 

jsme vymysleli, za to jsme každý dostali 3 pendreky, potom už bylo pozdě, takže jsme se šli přestěhovat do 

domu, protože venku bylo všude mokro. Kolem 1 hodiny ráno někdo rozsvítil a řekl nám, že Zuzku a Ondru 

unesli do lesa, takže nás všechny vyklepali ze spacáku. Nestihli jsme se ani převléci, museli jsme jít do lesa a 

najít je. Když jsme se ráno probudili, šli jsme rovnou na snídani, kde nám dali balíčky se sladkostmi a rozdali 

nám kartičky s nápisem FBI. Rozloučili jsme se a jeli jsme domů. 

Pavlínka Rutová 

 

 

 
 

 

Jak se vypořádat se zklamáním 
Zklamání patří mezi duševní zranění. Rány na 

těle jsou pro každého dobře známé a umíme si s nimi 

rychle poradit. Se škrábanci, odřeným kolenem, popá-

leninou, ale i s naraženými žebry většinou nevyhledá-

váme ani lékaře. Někdy si popláčeme, jindy trochu 

zanadáváme, chvíli nás to bolí, ale ze zkušenosti víme, 

že když tomu dáme čas a poraněnou část těla nechá-

me v klidu, tak se to brzy zahojí. S našim tělem to 

umíme, ale co s naší duší?  

V zásadě je to úplně stejné. Také každá dušev-

ní rána potřebuje ošetřit, chránit před další intervencí 

a pokud tomu dáme dostatečný čas, zahojí se. Ošet-

ření duševního traumatu spočívá v rekapitulaci epizo-

dy, která vedla k poranění. Musíme zjistit příčinu a 

také viníka, zda jsme si to zavinili sami nebo nám ně-

kdo zranění způsobil. To je důležité, abychom se na-

příště zklamání, a z něho plynoucí bolesti, vyvarovali. 

Jinými slovy, abychom neopakovali stejnou chybu. 

Dále je zapotřebí zaujmout jasný postoj k viníkovi, 

který nás zklamal. Vždy jsou dvě možnosti, buď ho 

potrestat nebo mu odpustit. Dokonalejší způsob ošet-

ření ve vztahu k viníkovi je odpuštění, to jako křesťané 

z Ježíšova učení známe. Pomsta a odplácení zlým za 

zlé přinese možná chvilkovou úlevu, ale pak se mohou 

objevit výčitky svědomí, že jsme možná více ublížili, 

než si viník zasloužil a riskujeme další možné ohrože-

ní, odplatu a zranění od naštvaného viníka. A tak to 

může pokračovat do nekonečna a co hůře, stále se to 

může stupňovat až do nenávisti.  

Nejhorší postoj vůči zklamání je stejný jako u 

zranění. Nedotýkat se rány, nenechat se ošetřit a ne-

chávat to vyhnít. Taková rána většinou hnisá, způsobí 

otravu krve a buď se amputuje část těla nebo člověk 

zranění podlehne a umírá. Pokud zklamání neošetří-

me a necháme si ho, bude nás stále více bolet, otra-

vovat nás i naše okolí, povede k zášti, izolaci od ostat-

ních, nenávisti a touze po pomstě. Postupně nás 

zklamání duševně a duchovně úplně zničí a zabije.   

Proto se s každým zklamáním musíme co 

nejdříve zabývat a vypořádat. Pokud tedy situaci zma-

pujeme, určíme příčinu a odpustíme viníkovi, je nutné 

poskytnout našemu ošetřenému zklamání čas, aby se 

zahojilo. Když se jedná o hlubokou ránu, je to zase 

podobné jako u zlomenin a těžkých úrazů, prostě vy-

hledáme lékaře nebo nás odvezou do nemocnice. Prá-

vě tak těžké zklamání už zpravidla nezvládneme sami 

a potřebujeme odbornou pomoc. Pokud se jedná o 

zklamání v duchovní oblasti, je nutné pohovořit si 

s kazatelem nebo pastoračním poradcem, jestliže 

prožijeme hluboké zklamání v duševní oblasti, třeba 

v partnerském vztahu nebo po tragické události, je 

nutné vyhledat psychologa nebo psychoterapeuta. 

Léčení nás někdy může hodně bolet, dokonce přivést i 

do nemocnice nebo léčebny. Princip však zůstává 

stejný. Když i těžkou ránu ošetříme, poskytneme jí 

podle její vážnosti dostatečný čas, tak se zahojí. Zů-

stane sice po ní jizva, ale ta už nás nebolí a my mů-

žeme prožívat další život spokojeně a s radostí, tak 

jako před zklamáním. 

Jiří Bauer, Ph.D

Citáty čtvrtletí: 
"Dny bolesti se podobají úzkým lávkám. Jestliže nechceš, aby chvilková závrať ohrozila tvůj život, dívej se 

vždy o několik kroků dopředu." 

 

" Přijdou chvíle, kdy bude situace tak zlá, že si budete myslet, že s tím nemůžete nic dělat. Ale vždycky je 

možné něco dělat, i kdybyste měli jen s někým posedět a nechat ho plakat, aby nemusel plakat sám." 

 



 

 
 

VELKÉ ZKLAMÁNÍ JAKO VELKÁ VÝZVA 
          Na počátku dlouhého 19. století zažila Evropa a Severní Amerika nebývalé náboženské oživení. Události 

spojené s francouzskou revolucí přivedly mnoho lidí k návratu ke křesťanství. Ve Spojených státech je toto oži-

vení známé jako „druhé velké probuzení“. Jeho podstatou byl návrat k víře a ke studiu Bible. Mezi ty, kdo začal 

systematicky studovat Boží slovo, patřil i William Miller, s nímž jsou neodmyslitelně spojeny počátky adventní 

hnutí v Severní Americe.  Millerismus byl „ v podstatě hnutím jedné doktríny: viditelného, doslovného a předmi-

lénijního Ježíšova návratu v nebeských oblacích.“1 Nebyli sami, koho zaujala proroctví vztahující se k druhému 

Ježíšovu příchodu a k základním principům výkladů biblického prorockého času. Proroctví v knize Daniel a Zje-

vení se těšila nebývalému zájmu také v Evropě, ale větší náboženské oživení nastalo právě v Severní Americe. 

V souvislosti se zájmem o druhý Ježíšův příchod vyvstala také otázka určení přesného času Jeho návratu. Sám 

Miller původně nechtěl určovat přesné datum. V letech 1843 -1844 však po důkladném studiu Písma změnili 

millerité svůj pohled na tento problém. Na základě proroctví týkajících se času a podle židovského kalendáře 

připadlo hledané datum na 22. říjen 1844.  

          22. říjen 1844 bylo úterý. Desetitisíce věřících očekávaly, až se Ježíš zjeví v oblacích, ale úterý proběhlo 

jako každý obyčejný den. Druhý příchod se nekonal. Další z pádných argumentů pro kritiky milleritů. Na druhé 

straně malomyslnost a velký zmatek v řadách těch, kteří očekávali Ježíšův příchod. „Naše veliká naděje a oče-

kávání byly rozbity a naše srdce naplnil takový žal, jaký jsme dosud nezažili…Zdálo se, že ani ztráta všech po-

zemských přátel by se s tím nedala srovnat. Plakali jsme a plakali až do svítání.“2 „ Ten den nastal a přešel a 

tma další noci se snesla na svět. Avšak s tmou dolehlo na adventní věřící i bolestné zklamán, které je srovna-

telné pouze se zármutkem, jaký prožívali učedníci po ukřižování svého Pána…Vrátit se nyní k běžným staros-

tem, problémům a životním nástrahám, a přitom naplno čelit hanobení a výsměchu nevěřících, bylo nepředsta-

vitelnou zkouškou víry a trpělivosti.“3 

Co dál?  Chaos, zmatek, ztráta víry, návrat ke svým bývalým denominacím. Na druhé straně ale také boj proti 

naprostému zmatku, výsměchu, snaha o nové oživení mezi těmi, kteří zůstali. Při pohledu zpět je vidět i velké 

úsilí po hledání své vlastní identity, nebo-li co je vlastně v adventismu adventistické? Pro adventistické průkop-

níky tak bylo velké zklamání velkou výzvu. Výzvou hledat a měnit své postoje, když je Duch svatý přivedl při 

studiu Bible k hlubšímu poznání biblického poselství. Krize jako nový začátek. 

Dagmar Erbenová  
 

                                                           
1 Knight, G. R., Hledání identity. Vývoj věrouky adventistů sedmého dne,  Praha: Luxpress 2007, s. 37 
2 Hieram Edson- rukopis, citováno dle Knight, G. R., Adventismus v proměnách času, Praha: Advent – Orion 2003, s. 24 
3 Washington Morse, RH, 7. května 1901, citováno dle Knight, G. R., Adventismus v proměnách času, Praha: Advent – Orion 
2003, s. 24 
 

Anketa 
Otázka 1) : Kdy si myslíte, že bude druhý příchod Ježíše Krista? 

Otázka 2) : Proč jste se stali křesťanem? 

 

První osoba: 

1) Myslím si, že přibližně kolem roku 2070. 

2) Už jako malá jsem byla vedena k víře, ale konečné rozhodnutí bylo pouze na mě. 

 

Druhá osoba: 

1) : Konkrétní datum pro mě nemá význam.  

2) : Začala jsem chodit na biblické kurzy a oslovilo mě poselství. 

 

Třetí osoba: 

1) : Myslím si, že přijde v roce 2050. 

2) : Sam na tuto otázku do dnešní doby neznám odpověď. 

 

Čtvrtá osoba: 

1) : Na datu mi nezaleží. 

2) : Z velikého vděku za to co Pan Bůh pro mne udělal. 

 

Pátá osoba: 

1) : Nikdy jsem nad tím nepřemyslela.  

2) : Když jsem dostala poprvé Boží slovo do rukou, tak jsem si uvědomila, že tohle mi chybělo v životě.  

 

 



Vize Církve adventistů sedmého dne v Česko-Slovenské unii pro období 2014–2019 
Horlivá, otevřená a rostoucí církev 

 

„V horlivosti nepodléhejte únavě, ale služte Pánu v duchovním zápalu. 

Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. 

Podporujte spolubratry v nouzi, buďte pohostinní.“ 

Římanům 12,11-13 

  

Důrazy církve 
Konference Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne chce položit zvláštní důraz na tyto 

oblasti života církve a klade si následující cíle:  
  

DĚTI 
Když:  

 děti jsou přijímány takové, jaké jsou, a církev 

je vůči nim otevřená  

 církev přistupuje k dětem se zodpovědnou a 

aktuální teologií  

 zvěstované poselství je srozumitelné pro děti  

 dospělí jsou schopní předávat víru mladé ge-

neraci  

 církev pomáhá identifikovat a rozvíjet dary u 

dětí  

 církev vyhledává a podporuje osobnosti mezi 

dětmi  

 

Tak:  

 děti jsou součástí sboru a aktivně  

 dětem je dán sborem prostor k jejich službě  

 sbor má odvahu při svěřování zodpovědnosti a 

poskytování důvěry dětem  

 inspirativní bohoslužby jsou dle potřeby přizpů-

sobeny dětem  

 církev je přitažlivá pro děti a jejich kamarády  

 děti získávají osobní vztah s Bohem a sdílejí jej 

se svými vrstevníky  

 děti zapouštějí kořeny v adventistické identitě  

  

MLÁDEŽ 
Když: 

 mladí lidé jsou přijímáni takoví, jací jsou, a cír-

kev je vůči nim otevřená  

 církev přistupuje k mladým lidem se zodpo-

vědnou a aktuální teologií  

 zvěstované poselství je srozumitelné pro 

mladé lidi  

 dospělí jsou schopní předávat víru mladé ge-

neraci  

 církev pomáhá identifikovat a rozvíjet dary u 

mladých lidí  

 církev vyhledává a podporuje osobnosti mezi 

mladými lidmi  

 

 

 

Tak: 

 mladí lidé jsou součástí sboru a aktivně  

 mladým lidem je dán sborem prostor k jejich 

službě  

 sbor má odvahu při svěřování zodpovědnosti a 

poskytování důvěry mladým lidem  

 inspirativní bohoslužby jsou dle potřeby přizpů-

sobeny mladým lidem  

 církev je přitažlivá pro mladé lidi a jejich přáte-

le  

 mladí lidé prohlubují svůj osobní vztah s Bo-

hem a sdílejí jej se svými vrstevníky  

 mladí lidé jsou zakořeněni v adventistické 

identitě Vize Církve adventistů sedmého dne v 

Česko-Slovenské unii pro období 2014 – 2019

RODINA 
Když:  

 a rodina je postavena na osobním vztahu s 

Bohem  

 duchovnost se prakticky projevuje v duchov-

ním životě manželů a rodin  

 role muže a ženy, otce a matky je postavena 

na biblických základech  

 církev přistupuje ke střední generaci se zodpo-

vědnou a aktuální teologií  

 církev vytváří prostor pro vzdělávání  

 kazatelé věnují dostatečný čas pro pastoraci 

rodin  

Tak:  

 církev věnuje dostatečnou pozornost i pomoc 

seniorům, osamělým, opuštěným, nemocným,  

 umírajícím a jinak sociálně vyloučeným  

 rodinám a manželům je vlastní radostná a 

obětavá služba  

 rodiče jsou schopni předávat víru svým dětem  

 rodiny jsou inspirací a oporou pro rodiny ve 

svém okolí  

 střední a starší generace nese a předává svou 

víru a adventistickou identitu  

  

 



KAZATELÉ 
Když:  

 duchovnost kazatele je postavena na osobním 

vztahu s Bohem  

 duchovnost se prakticky projevuje v kazateli a 

jeho rodině  

 církev věnuje dostatečnou pozornost aktuál-

ním otázkám v oblasti teologie a služby  

 církev vytváří prostor pro vzdělávání kazatelů 

Teologického semináře  

 církev věnuje dostatečnou pastorační péči i po-

radenství pro kazatelské rodiny  

 církev cíleně vyhledává osobnosti mezi mla-

dými lidmi pro kazatelskou a evangelizační 

službu  

 

 

Tak:  

 kazatel je pevně zakotven v adventistické 

identitě  

 služba kazatele je radostná a obětavá  

 zvěstování Slova a vyučování se děje na zákla-

dě zodpovědné a aktuální teologie  

 zvěstované poselství je srozumitelné pro mla-

dou generaci a sekulární společnost  

 kazatel poskytuje pastorační péči rodinám i 

jednotlivcům  

 kazatel je otevřený vůči aktuálním potřebám 

nejbližšího okolí a hledá nové cesty pro  

 oslovení společnosti  

 kazatel cíleně vyhledává nové osobnosti pro 

službu 

Akce před námi 
Modlitební týden „Kristova metoda“ (8.-15. listopadu 2014) 
 Milé sestry, milí bratři, rádi bychom Vás pozvali ke společnému prožití Modlitebního týdne. Modlitební 

týden probíhá týden před plánovanou Výstavou Biblí, proto bychom Vás rádi poprosili, aby se právě tato akce 

stala jedním z hlavních předmětů našich modliteb. Letos zařadíme do programu modlitebního týdne jednu no-

vinku. Rádi bychom slavili v naší modlitebně v pátek 14. 11. v 18 hodin Večeři Páně společně se sbory Sokolov 

a Cheb. Touto cestou si připomeneme výročí 600 let od obnovení přijímání večeře Páně pod obojí způsobou, 

které při bohoslužbách v pražských kostelích obnovil Jakoubek ze Stříbra se svými spolupracovníky. 

 „Ellen Whiteová v knize Život naplněný pokojem píše: „Skutečný úspěch při styku s lidmi může přinést 

jen Kristova metoda. Spasitel se stýkal s lidmi jako ten, kdo chce jejich dobro. Projevoval jim soucit, sloužil 

jejich potřebám a získával si jejich důvěru. Pak je vyzval: ‚Následujte mne‘ “ (str. 67). Kristus se zajímal o celé-

ho člověka – projevoval péči o jeho tělesnou, duševní, sociální i duchovní stránku. Ježíš sloužil lidem tam, kde 

se nacházeli – ve městech, na vesnicích, na cestách i v jejich domovech, u studny a dokonce i na kříži. Nebál se 

jít kamkoliv, kde se nacházel někdo, kdo mohl být zachráněn. Přeje si, aby i nás obohacoval vztah s ním i naše 

láskyplná služba a péče o jiné.“ (z úvodu přednášek modlitebního týdne, Ted N.C. Wilson, předseda Generální 

konference CASD) 

 

Výstava „Bible včera, dnes a zítra“ (17. 11. - 5. 12. 2014) 
 Od 17. listopadu do 5. prosince 2014 pořádáme ve spolupráci s občanským sdružením Maranatha a 

dalšími církvemi unikátní putovní výstavu „Bible včera, dnes a zítra“. Jejím cílem je přiblížit Bibli a její poselství 

širokému spektru návštěvníků. K vidění bude více než 300 exponátů v desítkách jazyků. Nejstarší bible jsou z 

poloviny 16. století. Výstava bude probíhat v Domově mládeže Karlovy Vary (Lidická 38) každý pracovní den od 

9:00 do 18:00; o víkendu během doprovodného programu. 

 Kromě přednášek pro školy je v rámci výstav připraven bohatý doprovodný program pro veřejnost. Jeho 

ústřední myšlenkou bude ukázat, jak si Bible hledá cestu do různých oblastí lidského života a společnosti.  

Z doprovodného programu: 

Vernisáž: 18. 11., 18:00 

Bible v umění: 19. 11., 18:00 (host: Jan Bárta, bývalý ředitel humanitární organizace ADRA, malíř a ilustrátor) 

Bible a persekuce: 20. 11., 18:00 (host: Jiří Drejnar, bývalý ředitel Mezinárodní biblické společnosti) 

Bible a zdraví: 21. 11., 18:00 (host:  MUDr. Jana Krynská) 

Bible a média: 24. 11., 18:00 (host: Petr Vaďura, autor pořadů Ranní slovo, Na křesťanské vlně Plzně pro Čes-

ký rozhlas) 

Bible ve vězení: 28. 11., 18:00 (host: Bohuslav Zámečník, bývalý vězeňský kaplan; Michal Braunč, muž, který 

uvěřil ve vězení) 

Loutkové divadlo Bubec pro děti: 29. 11., 15:00 

Bible a věda: (host: Pavel Kostečka Ph.D., molekulární biolog, kazatel) a další 

Vše proběhne v Domově mládeže Karlovy Vary. Doprovodný program s tématy a řečníky bude ještě upřesněn. 

 Chtěli bychom Vás touto cestou poprosit o Vaši modlitební podporu i konkrétní pomoc s organizací vý-

stavy. Uvítali bychom zejména pomoc při roznosu pozvánek do schránek, dále pomoc s instalací a deinstalací 

výstavy a v neposlední řadě pomoc s provázením po výstavě. S nabídkami pomoci se můžete obracet na koor-

dinátory výstavy.  

Roznos letáků: Jiřina Laubendorfová 

Ostatní: Martin Lindtner 



 

Pravidelné aktivity: (není-li uvedeno jinak, konají se na Plzeňské 49, Karlovy Vary) 

- bohoslužby – v sobotu od 9:30 sobotní škola (studium Jakubovy epištoly a Matoušových podobenství), 

kázání od 11:00, odpolední program od 13:30 

- schůzky Klubu Pathfinder – každou neděli od 10:00 do 12:00 (kontaktní osoba – Petra Kurucová) 

- modlitební skupinky po rodinách – dle domluvy v pondělí nebo v úterý od 18:00 (Bochov, Ostrov) 

- výbory sboru – každé druhé úterý v měsíci od 17:15 (7. 10, 11. 11., 9. 12.) 

- Seňority – každou středu od 16:00 (nácvik zpěvu pro všechny mladé duchem) 

- modlitební skupinka – ve středu od 17:00 (studium biblické knihy Skutky apoštolů) 

- Klub maminek – ve čtvrtek od 9:30 (témata viz rozpis) 

- schůzky mládeže – každý pátek od 16:30 

- nácvik dětského zpěvu – v pátek od 17:30 

 

Mimořádné akce: 

- Klub Pathfinder: návštěva Múzičky v Praze (18.10.) 

- Mládež: Pokec o umění (1.-2. 11.) - tentokrát bude Pokec probíhat už od soboty dopoledne, kdy bude 

k danému tématu sloužit kázáním br. Tomáš Libotovský. 

- Tělocvična: ZŠ Dvory (25. 10., 15. 11.) 

- Modlitební týden „Kristova metoda“ (8.-15. 11.) 

- Společná Večeře Páně se sbory Sokolov a Cheb (14. 11. v 18:00, CASD Karlovy Vary) 

- Výstava „Bible včera, dnes a zítra“ (17. 11 do 5. 12.) 

- Vánoční koncert „Téměř zapomenutý dar“ (24. 12., 23:00)  

- Novoroční program: 10. 1. 2015 
 

 

 

Narozeniny:
členové sboru : 

Alexandrof  Válek 20.10. 

Ciglanská Radka 9.10. 

Erbenová Dagmar 24.10. 

Pelechová Jiřina 17.10. 

Petránek Jiří 25.10. 

 Prokop Jan 29.10.  

Hurtová Martina 11.10. 

Hánová Jiřina 22.11. 

Madová Nikol 25.11. 

Mikšová Jiřina 17.11. 

Schramlová Zdeňka 14.11. 

 Souček Václav 23.11. 

Suda Jan 23.11. 

Větrovská Eva 17.11. 

Brudnová Anna 20.12. 

Byrtusová Dagmar 1.12. 

Lesáková Helena 29.12. 

Mikšová Jitka 8.12. 

Musilová Petra 13.12. 

Štilcová Šárka 7.12. 

Žídková Renata 4.12. 

Děti: 

Rutová Pavlína 13.12



 
Kontakty na sbor: 

Sbor Církve  

adventistů sedmého 

dne Karlovy Vary 

Plzeňská 49 

Karlovy Vary 

360 01 

www.karlovyvary.

casd.cz 
 

MgA. Martin 

Lindtner B.A. 

pastor 

tel.:  + 420   

736 541 998 

e-mail:  

martinlindtner@ 

seznam.cz 
 

Václav Erben 

starší sboru 

tel.: +420  

 731 753 859 

e-mail:  

vaclav.erben@ 

seznam.cz 
 

      

 

 

ROZPIS SLUŽEBNOSTÍ SBORU KARLOVY VARY NA 4. ČTVRTLETÍ 2014 
 

 

V případě nepřítomnosti si každý sám zajišťuje za sebe náhradu! 

DATUM KARLOVY VARY 
VEDENÍ BOHO-

SLUŽBY 
ČTENÍ TEXTU UVÁDĚNÍ SŠ 

MODLITBA PŘED  

SŠ 

PŘÍBĚH PRO 

DĚTI 

ODPOLEDNÍ 

PROGRAM 

4.10. D. Kábrt V. Erben J. Pelechová    Ž 130,5-6 Z. Maxa M. Žídková V. Rutová D. Kábrt 

11.10. M. Lindtner F. Byrtus H. Lesáková     Ž 18,1-4 K. Součková Z. Maxa V. Erben kazatel+ sbor 

18.10. B. Zámečník L. Landsfeld J. Faragová     Ž 133,1-3 V. Erben J. Laubendorfová B. Zámečník dar proroctví 

25.10. F. Byrtus M. Filipec V. Rutová        Ž 146,1-2 F. Byrtus J. Faragová M. Mucha sob. škola 

        

1.11. T. Libotovský V. Erben J. Mikšová       Ž 121,1-4 K. Součková E. Větrovská B. Libotovská mládež 

8.11. M. Lindtner L. Landsfeld J. Pelechová    Ž 34,1-4 E. Martínek M. Filipec M. Lindtner křes. domov 

15.11. V. Erben M. Hurtová V. Větrovský   Ž 107,1-3 M. Filipec V. Souček H. Lesáková modl. týden 

22.11. J. Krynská F. Byrtus J. Erben        Ž 104,33-34 V. Erben Z.  Maxa K. Součková Klub zdraví 

29.11. M. Lindtner V. Erben M. Součková   Ž 145,1-3 Z. Maxa M. Žídková Z. Maxa Landsfeldovi 

        

6.12. T. Kábrt V. Erben P. Rutová         Ž 125,1-2 L. Landsfeld H. Lesáková T. Kábrt T. Kábrt 

13.12. D. Erbenová M. Filipec J. Faragová      Ž 150,1-3 K. Součková J. Hánová M. Hurtová křes. domov 

20.12. M. Lindtner VP V. Erben M.Žídková       Ž 148,1-2 F. Byrtus M. Mucha N. Mada agape 

27.12. L. Landsfeld F. Byrtus K.Součková     Ž 136,1-3 E. Martínek J. Faragová L. Landsfeld kniž. okénko 

        

3.1. V. Erben L. Landsfeld V. Erben ml.    Ž 23,1-4 L. Landsfeld M. Filipec V. Erben Erbenovi 


