ČTVRTLETNÍK SBORU CASD KARLOVY VARY

4. čtvrtletí 2017

ZA SBOREM
Milí čtenáři, přátelé, sestry a bratři v Kristu,
vydání sborového časopisu, které se Vám dostalo do rukou, jsme zaměřili na poslední ze tří
základních reformačních důrazů „Sola Gratia“ (pouze milostí). K reformačním textům jsme se
pro tentokrát rozhodli zařadit myšlenky Dietricha Bonhoeffera (1906-1945) o drahé milosti.
Bonhoeffer se v tomto výkladu mimo jiné opírá o Lutherovu životní zkušenost a oživuje jeho
odkaz pro člověka 20. století.
V posledním čtvrtletí budeme mít opět po roce příležitost, podílet se na připraveném cyklu
sedmi přednášek pro veřejnost s názvem „Já a Ty“. Jednotlivá témata jsou zaměřena na různé
oblasti mezilidských vztahů, ale také na spirituální rozměr života člověka. Příjemně strávené
podzimní dny pod milostí Boží, která přináší spásu člověku i možnost následování Pána Ježíše
Krista přeje
Martin Lindtner s týmem spolupracovníků

Dietrich Bonhoeffer: Drahá milost
Laciná milost je úhlavní nepřítel naší církve. To, oč dnes zápasíme, je drahá milost.
Laciná milost znamená milost jako zboží nabízené pod cenou, promrhané odpuštění,
promrhanou útěchu, promrhanou svátost. Znamená milost jako nevyčerpatelnou zásobárnu církve, z níž
bezmyšlenkovitě a bezmezně rozhazujeme lehkomyslnýma rukama. Je to milost, která nemá cenu, která
nic nestojí. To prý přece dělá milost milostí. Že provždy předem uhradila účet. Za tento zaplacený účet
můžeme všechno dostat zdarma. Vynaložené náklady jsou nekonečně veliké, proto jsou také nekonečně
veliké možnosti, jak ji upotřebit a proplýtvat. Co by vůbec byla milost, kdyby nebyla lacinou milostí?
Laciná milost znamená milost jako učení, jako princip, jako soustavu. Znamená odpuštění hříchů
jako obecnou pravdu…Církev, která takto o milosti učí, už proto má na milosti podíl. V takové církvi si
svět lacino přikrývá hříchy, jichž nelituje a jichž se naprosto nechce zbavit…Laciná milost znamená
ospravedlnění hříchu a nikoli hříšníka…Laciná milost je milost, kterou prokazujeme sami sobě…Laciná
milost je kázat odpuštění bez pokání, křtít bez kázně ve sboru, vysluhovat večeři Páně bez vyznání
hříchů…laciná milost je milost bez následování, milost bez kříže, milost bez živého Ježíše Krista, který se
stal člověkem.
Drahá milost je poklad skrytý v poli, pro nějž člověk jde a v radosti z něho prodá všecko, co měl.
Je drahocenná perla, za jejíž cenu vynaloží kupec všecky své statky. Je vládou Krista krále, pro niž si
člověk vyrve oko, které ho svádí. Je zavolání Ježíše Krista, na něž učedník opouští své sítě, aby ho
následoval.

Drahá milost je evangelium, které musíme stále znovu hledat, der, o který musíme prosit, dveře,
na které musíme tlouci.
Je drahá, protože volá k následování, je milostí, protože volá k následování Ježíše Krista. Je drahá,
protože za ni člověk platí životem, je milostí, protože teprve jí získává život. Je drahá, protože zatracuje
hřích, je milostí, protože ospravedlňuje hříšníka. Drahá je tato milost především proto, že Bohu přišla
draho, že ho stála život jeho Syna – „byli jste draze vykoupeni“ – a protože nám nemůže být levné to, co
je Bohu drahé.
Podvakrát uslyšel Petr zavolání: Následuj mne! Bylo to první a poslední Ježíšovo slovo jeho
učedníku – Marek 1,17; Jan 21,22. Celý jeho život je vymezen oběma těmito zavoláními. Poprvé opustil
Petr své sítě, své zaměstnání při Genezaretském jezeře na Ježíšovu výzvu a následoval jej bez výhrad.
Naposled se s ním setkává vzkříšený Pán ve chvíli, kdy se vrátil k starému zaměstnání, opět u
Genezaretského jezera a ještě jednou zazní: Následuj mne! Mezi oběma událostmi prožil Petr celý život
učedníka v následování Ježíše Krista…V životě Petrově patří milost a následování nerozlučně k sobě.
Dostalo se mu drahé milosti.
Když Bůh službou Martina Luthera znovu probouzel v reformaci evangelium o čisté a drahé
milosti, provedl Luthera klášterem. Luther byl mnichem. Opustil všecko a chtěl následovat Krista
v dokonalé poslušnosti. Zřekl se světa a oddal se křesťanskému dílu. Učil se poslušnosti ke Kristu a jeho
církvi, přesvědčen, že jenom poslušný může věřit. Vstup do kláštera zaplatil Luther nasazením celého
svého života. Tato Lutherova cesta ztroskotala na Bohu. Bůh mu Písmem ukázal, že následování Ježíše
není mimořádným záslužným výkonem jednotlivců, nýbrž Božím příkazem určeným všem křesťanům.
Pokorné dílo následování proměnilo se mnišstvím v záslužné úsilí světců. Sebezapření toho, kdo se dal
cestou následování, bylo zde odhaleno jako poslední pokus, kterým chtěl zbožný prosadit sám sebe.
Tudy se svět prolomil do samého středu mnišského života a způsobem krajně nebezpečným znovu vše
ohrožoval…Byla to drahá milost, jíž se Lutherovi dostalo; rozmetala celou jeho existenci. Musel znovu
opustit své sítě a následovat. Poprvé, při vstupu do kláštera, opustil všecko, jenom sebe, své zbožné já
neopustil. Tentokrát mu bylo odňato i to. Dal se cestou následování ne pro vlastní zásluhu, ale pro milost
Boží…
Jako supi jsme se slétli k mrtvole laciné milosti; tam jsme se nakazili jedem, jehož působením
vymřelo mezi námi následování Ježíše…Uvědomili jsme si, že tato laciná milost se vůči nám zachovala
nanejvýš nemilosrdně? Je cena, kterou dnes musíme platit zhroucením organizovaných církví, něco
jiného než nutný důsledek milosti levně získané? Lacino jsme zvěstovali a nabízeli svátosti, křtili…vylévali
nekonečné proudy milosti, ale jen velmi zřídka zazněla výzva k přísnému následování Krista…Kam se
poděla varovná slova Lutherova před takovým zvěstováním evangelia, které pojišťovalo lidi v jejich
bezbožném životě?
Laciná milost byla jistě i k většině z nás zcela osobně nemilosrdná. Neotevřela nám cestu ke
Kristu, nýbrž nám ji zatarasila. Nevolala nás k následování, nýbrž nás zatvrdila v neposlušnosti…Věru
nemohlo to také jinak dopadnout: podvedený slabý člověk se jako vlastník laciné milosti pojednou cítil
silným, avšak vpravdě pozbyl síly k poslušnosti a k následování.
Celý náš další výklad chce promluvit k těm, kteří jsou právě tím vším zdrceni, jimž se slovo o
milosti stalo děsivě prázdným. V zájmu pravdivosti musíme promluvit za ty v našich řadách, kteří
doznávají, že pro lacinou milost přestali následovat Krista a že bez následování Krista přestali také
rozumět drahé milosti…
Dobře je těm, kteří byli touto drahou milostí přemoženi v prostinkém následování Ježíše Krista,
takže mohou v duchu pokory chválit Kristovu milost, která vše působí sama. Dobře je těm, kteří znajíce

takovou milost, mohou žít ve světě, aniž se v něm ztratili; které cesta následování Ježíše Krista tak ujistila
o nebeské vlasti, že jsou vskutku svobodni pro život v tomto světě. Dobře je těm, jimž následování Ježíše
Krista neznamená nic jiného nežli život z milosti a jimž je milost totožná s následováním. Dobře těm, kdo
se stali takto křesťany, těm, jimž bylo slovo milosti milosrdné.

Zprávy z církve
Zpráva z Rady západočeského okrsku ze dne 21. září 2017
Tajemník Českého sdružení David Čančík seznámil účastníky s doporučením poslední konference
Českého sdružení sborů založit rady okrsků. Představil je jako příležitost pro laické oživení v církvi vzájemně o sobě vědět, o svých potřebách, možnostech, čím jedinečným můžeme přispět ve svém okolí,
sdílet nápady, zkušenosti, obdarované jedince, mít osobní i pracovní kontakty na úrovni kazatelů,
starších a vedoucích sborů, základních oddělení sborů (KP, mládež, misie, KD apod.). Přítomní laici se
v hlasování většinově vyjádřili pro založení rady okrsku. Bylo dohodnuto, že výbory sborů delegují do
rady své zástupce a ti si na příštím setkání zvolí předsedu rady, který bude svolávat a moderovat její
setkání. Příští setkání se uskuteční v Plzni v KVK centru 23. listopadu od 18:30 hodin.

Křesťanská škola Elijáš nabízí i střední odborné vzdělání s maturitou
Křesťanská škola Elijáš zahájila již 10. školní rok. V roce 2017 do ní patří přes 200 žáků.
V příštím školním roce 2018/2019 otevře své brány i pro zájemce o středoškolské vzdělání. Studijní
obor, jenž bude otevřen, se nazývá „Kombinované lyceum“ a nabízí úplné střední odborné vzdělání
s maturitou.
Jedná se o čtyřleté denní studium s humanitním a přírodovědným odborným zaměřením, do něhož
budou studenti přijímáni na základě jednotné přijímací zkoušky vyhlášené MŠMT. Kombinované lyceum
představuje komplexní typ středoškolského vzdělání. Je založené na širším všeobecně vzdělávacím
základu doplněném o základy obecně odborného vzdělávání.
Jednou ze základních výhod pojetí Kombinovaného lycea je skutečnost, že student má delší dobu na to,
aby vyhodnotil, co ho skutečně baví a čemu se chce věnovat ve svém odborném zaměření, jehož volbu
provádí od 3. ročníku. Vzhledem k tomu, že student po celou dobu studia rozšiřuje svůj všeobecně
vzdělávací základ a zároveň si vytváří základy „kompetence k odbornosti“, je Kombinované lyceum
zárukou rozvoje celostního myšlení, umožňuje rozvoj kritického a tvůrčího ducha a vytváří tak
předpoklady pro další studium v humanitních i speciálních vědách.
Děkujeme všem za podporu a modlitby a věříme, že křesťanská střední škola, základní škola a mateřská
škola Elijáš bude, tak jako dosud, nabízet kvalitní vzdělání, bezpečí a v neposlední řadě možnost poznání
Božího vedení v našich životech.
Barbora Klodová
zdroj: http://www.casd.cz/krestanska-skola-elijas-nabizi-i-stredni-odborne-vzdelani-s-maturitou/

Pokus mladých adventistů o zápis do Guinnessových světových rekordů
Během evropského kongresu mládeže vytvořili mladí adventisté ze 100 000 hřebíků portrét Ježíše, který
má rozměry 5 x 3 metry. Pracovali na něm několik dnů v centru Valencie ve Španělsku.

Vytvořit Ježíšův portrét z hřebíků napadlo Rubena Guzmána a Jonatána Contera. Na realizaci se však
podílelo mnoho mladých lidí po celou dobu kongresu. Cílem tohoto projektu bylo lidem ve Valencii
představit, co pro mladé adventisty znamená Ježíš Kristus. „Myslím, že pro lidi z Valencie je silným
zážitkem vidět Kristovu tvář, která je znázorněna tímto netradičním způsobem“, podotkl Contero. Při
realizaci portrétu se potkávali místní lidé s mladými adventisty, kazateli, ale měli také možnost si
poslechnout několik hudebních vystoupení a vzít si letáky a knihy. „Lidi takové akce zajímají, jsou
zvědaví, zastaví se, mluví s námi o tom, co děláme – a to nám dává příležitost mluvit o naší víře“,
upřesnila Emily Amzandová z Nizozemska. Nalishhuwa Ikachanová z Velké Británie dodala, že je „velmi
důležité vyjít z kostelů a sborů mezi lidi do ulic“.
Organizátoři kongresu předali dokumenty o tomto portrétu Ježíše Krista orgánům Guinnessových
světových rekordů k ověření.
zdroj: http://www.casd.cz/pokus-mladych-adventistu-o-zapis-do-guinnessovych-svetovych-rekordu/

Anketa
1. Jaká postava z Bible je podle Vás nejvíce milosrdná?
2. Co považujete za milosrdný čin?
3. Udělal někdy pro Vás někdo něco milosrdného? Nějaký milosrdný skutek?
Osoba 1:
1. Podle mne je nejvíce milosrdná postava z Bible Ježíš. Bez pochyby. Myslím, že milosrdných postav v Bibli je
mnoho, ale Ježíš je určitě na prvním místě.
2. Za milosrdný čin považuji, když mi například někdo pomáhá v nouzi a dělá to pouze z dobré vůle. Protože
to je dobrý přítel.
3. Myslím, že každý člověk se alespoň jednou setkal s někým, kdo pro nás udělal nějaký milosrdný skutek.
Osoba 2:
1. Pokaždé když slyším slovo ''milosrdný'' vzpomenu si na milosrdného samaritána. Takového člověka si
představím jako milosrdného.
2. Milosrdenství si představuji jako čin, ze kterého daný člověk nečeká žádný zisk. Dělá ho pouze pro pomoc
.bližnímu.
3. Asi určitě ano, momentálně si však žádný konkrétní případ nevybavím. Ale jsem si jist, že ano.
Osoba 3:
1. Se slovem milosrdný si vždy spojím Ježíšovo jednání, a proto také myslím, že nejvíce milosrdná postava z
Bible je Ježíš.
2. Za milosrdný čin považuji například, když by mně někdo pomáhal a bylo by to pouze z jeho dobré vůle.
Protože on sám chce udělat dobrý skutek.
3. Jsem si jist, že ano. Já sám se snažím o to, abych byl co nejvíce milosrdný a nápomocný svému okolí. Právě
si ale nevybavím žádný konkrétní případ. Ale vím, že jich bylo mnoho.
Osoba 4:
1. Myslím že nejvíce milosrdný člověk je Ježíš, protože si myslím, že nikdo jiný nedokáže byt více milosrdný
než-li Ježíš.
2. Milosrdný čin je podle mne takový čin, pro který my musíme něco obětovat, abychom pomohli
člověku v nouzi. Měla by to být jedna ze základních vlastností pravého křesťana.
3. Ano, mnohokrát. A proto se snažím i já co nejvíce pomáhat všem kteří potřebují pomoc.

Přednášky
Já a Ty – přednášky o vztazích (Karlovy Vary)
21.10., 17:00 Aby doma bylo dobře VŠEM: Mgr. Milena Mikulková (vztahová a výchovná poradkyně)
28.10., 17:00 Z lásky nenávist - svědectví žen, které prošly domácím násilím: P. Romuald Štěpán Rob OP
(režisér, katolický kněz dominikánského řádu; přednáška s promítáním stejnojmenného dokumentu
České televize)
4.11., 17:00 Geny a naše vztahy - na kolik osobnost určuje genetika nebo naše rozhodnutí: Prof. RNDr.
Vladimír Král DrSc. (vědec, molekulární biolog, vedoucí Laboratoře molekulárního rozpoznávání na
Vysoké škole chemicko-technologické v Praze)
11.11., 17:00 Spiritualita nad knihou Žalmů: Doc. Jiří Beneš ThD. (teolog-starozákoník, vedoucí katedry
biblistiky a judaistiky na Husitské teologické fakultě)
18.11., 17:00 Křesťanské spiritualita v dějinách - jako inspirace pro duchovní život dnešního člověka:
Mgr. Luděk Svrček (církevní historik)
25.11., 17:00 Zemřít DOMA - v kruhu svých blízkých: Renata Pelikánová (vrchní sestra Hospice sv. Jiří
Cheb; získala 2. místo v anketě Žena regionu 2017), Mgr. Metoděj Vít Kout (nemocniční kaplan, duchovní
Hospice sv. Jiří Cheb, pravoslavný kněz)
2.12., 17:00 Odlišnost – výhoda nebo stigma - Jak si poradit s výraznou jinakostí některých lidí a jak bořit
bariéry, které odlišnost mezi lidmi dokáže vytvořit...: PhDr. Josef Slowík PhD. (speciální pedagog působící
na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni)
Místo: Plzeňská 49, K. Vary (zastávka autobusu č. 6, Plzeňská)
Čas: soboty od 17:00
Pořádá: Sbor Církve adventistů s.d. Karlovy Vary
Vstup zdarma. Po ukončení jednotlivých přednášek bude připraveno pohoštění a možnost rozhovoru
s přednášejícími.

Akce před námi
Říjen
9.10., 17:15 – Výbor sboru
14.10. – Křesťanský domov
21.10., 9:00-17:00, Plzeň – školení laických kazatelů (místo bude upřesněno)
21.10. – Den vděčnosti za zdraví; od 14:00 KLUB ZDRAVÍ: Poruchy trávení – co se s námi děje? (MUDr.
Igor Bukovský PhD., ze záznamu)

29.10., 15:00, sbor ČCE (Zahradní 33, K. Vary) – společná bohoslužba karlovarských církví k 500. výročí
od zahájení evropské reformace (součástí programu bude čtení z díla M. Luthera za doprovodu klasické
kytary – přednes Lukáš Bujna, kytara Martin Lindtner)
Listopad
2.11., 18:00, Cheb (Mánesova 7, sbor CASD) – setkání výborů sborů KV, SO, CH, Tachov s hospodářem
Českého sdružení Csabi Čákem
4.-11. listopadu – Modlitební týden (rozpis setkávání bude upřesněn)
11.11. – Múzička Praha
23.11., 18:30, Plzeň KVK – Rada okrsku
Prosinec
2.12. – Výroční setkání vedoucích mládeže Českého sdružení
8.-10. prosince – výroční setkání vedoucích Klubu Pathfinder

Narozeniny
Říjen

Nikol

Mada

25.11.1978

Radka

Ciglanská

9.10.1974

Martina

Hurtová

11.10.1978

Prosinec

Jiřina

Pelechová

17.10.1954

Dagmar

Byrtusová

1.12.1953

Válek

Alexandrov 20.10.1929

Renata

Žídková-Fois

4.12.1973

Dagmar

Erbenová

24.10.1970

Šárka

Štilcová

7.12.1977

Jiří

Petránek

25.10.1946

Jitka

Mikšová

8.12.1958

Jan

Prokop

29.10.1942

Pavlína

Rutová

13.12.2002

Helena

Lesáková

29.12.1946

Listopad

Zdeňka

Schramlová

14.11.1944

Jindra

Mikšová

17.11.1932

Eva

Větrovská

17.11.1956

Petr

Fischer

19.11.1969

Jiřina

Hánová

22.11.1946

Václav

Souček

23.11.1971

Jan

Suda

23.11.1932

Rozpis kázání na IV. čtvrtletí 2017 pro sbory: K. Vary, Sokolov, Cheb, Tachov

DATUM

Rozpis kázání
K. VARY

7.10
14.10

Mada
Lindtner

21.10

Martínek

28.10

Byrtus

4.11

Král

11.11

Lindtner MT

Zámečník MT

18.11
25.11

Erbenová
Lindtner

Svrček
Jiří Bauer ml.

2.12
9.12

Čančík
Lindtner

VP Lindtner
Kábrt D.

16.12

Kábrt T.

Lindtner

Bujna

23.12

VP Lindtner

Kábrt T.

30.12

Landsfeld

Nováková

6.1
13.1

Erben
Lindtner

Lindtner
Zámečník

SOKOLOV

Akce
K. VARY

ROMSKÁ

CHEB

TACHOV

Kábrtová

Bísek
Zámečník

Martínek
Bísek

Zámečník

Zámečník

Hološ

Trnkovi

Mikulková, 17:00

Lindtner

Erben

Bísek

Kábrt T.

Rob, 17:00

Šperlová
MT

Bísek

Král, 17:00

Modlitební týden

Bísek

Svobodovi

Beneš, 17:00

Modlitební týden

Lindtner
Bísek

Bísek
Zámečník

Svrček, 17:00
Hospic, 17:00

Bísek
Hološ

Slowík, 17:00

Kábrtová

Slowik
Bísek
VP
Zámečník
Nováková

Kábrt D.

Bísek

Lindtner VP
Kábrt T.

Lindtner MT
Lindtner
MT
Svrček
Kábrt T.
Zámečník

Martínek
Bísek

SOKOLOV ROMSKÁ

POZNÁMKY

ML školení
laických k.

Bísek
Slowík
VP
Zámečník

ML dovolená

Bísek

Novoroční program
Novoroční pr.

Školení laických k.

ROZPIS SLUŽEBNOSTÍ SBORU KARLOVY VARY NA 4. ČTVRTLETÍ 2017
DATUM

KARLOVY VARY

7.10.

L. MADA

D. Erbenová

V. Erben

14.10.

M. LINDTNER

F. Byrtus

21.10.

E. MARTÍNEK

28.10.

VEDENÍ
BOHOSLUŽBY

ČTENÍ TEXTU

UVÁDĚNÍ SŠ

PŘÍBĚH PRO
DĚTI

ODPOLEDNÍ
PROGRAM

V. Erben

J. Laubendorfová

N. Mada

hud. okénko

M. Součková Ž 18,1-4

K. Součková

Z. Maxa

M. Lindtner

KD

V. Erben

J. Faragová

Ž 133,1-3

V. Erben

P. Procházka

E. Martínek

přednáška

F. BYRTUS

L. Landsfeld

V. Rutová

Ž 146,1-2

F. Byrtus

J. Faragová

V. Rutová

přednáška

4.11.

V. KRÁL

K. Větrovský

J. Mikšová

Ž 121,1-4

K. Součková

E. Větrovská

P. Procházka

přednáška

11.11.

M. LINDTNER MT

L. Landsfeld

J. Pelechová Ž 34,1-4

E. Martínek

M. Filipec

M. Lindtner

přednáška

18.11.

D. ERBENOVÁ

M. Filipec

K.Součková

Ž 107,1-3

Z. Maxa

V. Souček

V. Erben

přednáška

25.11.

M. LINDTNER

F. Byrtus

J. Laubendorfová Ž 104,33

V. Erben

P. Fischer

K. Součková

přednáška

2.12.

D. ČANČÍK

V. Erben

V. Rutová

Ž 125,1-2

L. Landsfeld

H. Lesáková

D. Čančík

přednáška

9.12.

M. LINDTNER

L. Mada

J. Faragová

Ž 150,1-3

K. Součková

J. Hánová

R. Ciglanská

mládež

16.12.

T. KÁBRT

V. Erben

M.Žídková

Ž 148,1-2

F. Byrtus

J. Laubendorfová

T. Kábrt

T. Kábrt

23.12.

M. LINDTNER VP

F. Byrtus

K. Součková Ž 136,1-3

E. Martínek

P. Fischer

L. Landsfeld

agape

30.12.

L. LANDSFELD

K. Větrovský

T. Landsfeldová Ž 131,1-3

Z. Maxa

M. Žídková

P. Procházka

kniž. okénko

V. ERBEN

L. Landsfeld

V. Erben ml. Ž 23,1-4

M. Filipec

V. Souček

V. Erben

Erbenovi

M. LINDTNER

M. Filipec

J. Pelechová Ž 130,5-6

L. Landsfeld

Z. Maxa

P. Fischer

novoroční pr.

6.1.
13.1.

Iz 40,9

MODLITBA PŘED
SŠ

V případě nepřítomnosti si každý sám zajišťuje za sebe náhradu!

