
Zpravodaj sboru Církve adventistů sedmého dne     

11. dubna 2020

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY - BETHANY 
ONLINE MOŽNOST PŘIPOJENÍ 

SOBOTNÍ ŠKOLA OD 10:00 HOD. 

1. SKYPE  - UČITEL BR. ŠIMON DOLEŽAL 

Odkaz na připojení: https://join.skype.com/aca12D9WzehC 

2. EZTALK - UČITEL BR. JAN ŘEHÁK 

Software ke stažení na: www.eztalk.com 
ID: 78693754  - číslo pro připojení na sobotní školu 

KÁZÁNÍ  OD 11:30 HOD. 

BR. IVO ŘEHÁK 

Najdete na stránkách našeho sboru  www.spolecenskecentrum.cz  
nebo na stránkách YouTube  
https://www.youtube.com/channel/UCQpLiLvsPxab76KcHAOg8-g 

VYSÍLÁNÍ BOHOSLUŽBY NA HOPE TV: 
V sobotu 11. dubna Internetová televize HopeTV pokračuje ve společném 
trávení soboty na Youtube a Facebooku. 

Vysílání začíná 9.15 pořadem Bible pro dnešek a bude pokračovat on-line 
sobotní školou s vedoucím Oddělení sobotní školy Oldřichem Svobodou a 
studentem ATI Filipem Fürstem. Od 10.30 jen připraven krátký program pro 
děti s písničkou Jindry Černohorského a od 10.45 začne bohoslužba ze 
sboru Brno – Střední s kázáním br. Vlastimila Fürsta.

https://join.skype.com/aca12D9WzehC
http://www.eztalk.com
http://www.spolecenskecentrum.cz
https://www.youtube.com/channel/UCQpLiLvsPxab76KcHAOg8-g
https://www.youtube.com/watch?v=pk0NMPfZi5o&feature=youtu.be
https://join.skype.com/aca12D9WzehC
http://www.eztalk.com
http://www.spolecenskecentrum.cz
https://www.youtube.com/channel/UCQpLiLvsPxab76KcHAOg8-g
https://www.youtube.com/watch?v=pk0NMPfZi5o&feature=youtu.be


KORONA ÚČET 
Pro účely pomoci postiženým v souvislosti s koronavirem, dává sbor k dispozici 
účet: 2300973938 / 2010. Jedna polovina výtěžku, bude použita na podporu 
našim členům, druhá polovina výtěžku bude poukázána na organizaci ADRA 
Česká republika. 

Sborový účet na běžné příspěvky a dary je nezměněn a je uveden pod touto 
zprávou. 

VYSÍLÁNÍ V PRACOVNÍM TÝDNU KAŽDÝ VEČER VE 20 HOD. 
Každý pracovní den večer ve 20 hodin, si zvou kazatelé z Prahy a 
Středočeského okrsku své hosty, aby si s nimi povídali o jejich víře a modlili se. 
Můžete se připojit buď přes bohosluzbyonline.cz nebo na youtube. 

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ  
OD 11.4. - 17.4. SLAVÍ NAROZENINY 

11.4. Adam Kubečka 
14.4. Ludmila Kolouchová a Žaneta Teaotea 

Přidáváme biblický text: 

Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha Jákobova, kdo s nadějí vzhlíží k 
Hospodinu, svému Bohu, jenž učinil nebesa i zemi s mořem a vším, co k nim 
patří, jenž navěky zachovává věrnost. (Žalm 146, 5.6) 
  

ČÍSLO SBOROVÉHO ÚČTU 
FIO BANKA -  2801455127 / 2010 



DOPIS OD BRATRA EDUARDA FOREJTA 
Sestry a bratři mě tolik milí,   

vím, že jste toho ode mě četli již dost, avšak bratr Špinka hledal někoho, kdo by 
napsal do sobotního zpravodaje příběh a mě činí sdílení s vámi velkou radost, 
navíc se mi hlavou honí spousta myšlenek a neměl bych nechat spát jeden 
z darů, jež mi byl dán, kterým je schopnost a radost ze psaní. Věřím, že se mi 
vás, i po posledně popsaných zkušenostech s  rakovinou, podaří občerstvit ve 
víře příběhem z úplně jiné doby a prostředí.  

Příběhy, jež bych s vámi chtěl sdílet, jsou z motoristického prostředí, které mi 
bylo a je celý život velice blízké. Není velkým tajemstvím, že jsem jako mladý 
elév jezdil destruction derby v  autech, kde se krom rány na řidiče smí úplně 
všechno, sedlal jsem nejen motocykl, ale i aktivně podporoval motocyklovou 
stáj, která si na divokou kartu párkrát zkusila start v MotoGP. Za ty roky jsem 
měl nejednu krizovou situaci za volantem, nebo řídítky, ale zmínil bych dvě 
situace, kde jsem významně cítil „podporu shůry“. Jednou to bylo při projížďce 
na Kawasaki Versys, takové cestovní enduro, na kterém lze jezdit i málem 
s  kolenem na zemi, kdy mimochodem toto už pěknou řádku let nedělám z 
respektu k  bezpečí, a tak „zlobím“ v  rámci možností na motocyklu Harley 
Davidson. Nicméně jsem si nedávno promítal život a došlo mi, že to, co jsem 
považoval za svou skvělou schopnost předtuchy či řidičského umění, dnešní 
optikou vypadá úplně jinak. Při oné projížďce kolem Velkých Popovic jsem to 
tenkrát docela “sypal” a vím, že to bylo hodně přes rychlostní limit. Blížil jsem se 
k  horizontu a začalo mi v  hlavě úplně z  ničeho nic doslova řvát „Brzdi! Brzdi! 
Brzdi! Za tímhle horizontem může být auto v  protisměru a umřeš.“ Úplně 
nekontrolovatelně jsem zamáčkl přední brzdu, co to šlo, tlumiče šly 
s bouchnutím na doraz, předek jen tak tak neuklouznout. Odlehčený zadek (jak 
se zadnímu kolu říká) hlasitě kvílel ve smyku. Na horizontu jsem měl ubrzděno 
někam k  50 km/h a už jsem viděl, že ta „předtucha“ byla víc než živá. Za 
horizontem stála dvě auta. Jedno “chcíplé” a druhé v protisměru proti mně na 
brzdách, jak mě paní řidička viděla. Ubrzdili jsme to a lehce až něžně se 
ťukly.    Oddych, úsměv. A znovu předtucha „Mazej odsud, někdo tě nabere 
zezadu“. Rukama jsem zběsile gestikuloval, aby paní couvla, protože motorku 
do kopce neodtlačíš. Jen co jsme se nějak od sebe vymotali napálil jsem to, co 
šlo a v tom, když motorka zabrala za plynem se za mnou ozvaly brzdy auta, co 
přiletělo zezadu přes horizont. Tenkrát jsme se klepal po pomyslném rameni, 
jaký jsem to machr, že mám takovýhle super odhad na řízení.  



Druhá příhoda je zpoza volantu, kdy jsem s bráškou Kájou (možná Edou, to se 
opravdu neví :D) jel v noci odněkud naším společným Fordem Escordem po 
Bohnicích a před psychiatrickou nemocnicí jsme spatřili postavu ležící 
uprostřed protisměru. Podruhé jsem zažil to silné vnuknutí „Co když ho někdo 
přejede, vždyť vůbec není vidět.“ Otočil jsem auto přes ručku (ruční brzda), jako 
správný polozávodníček, dojel k postavě a rozsvítil výstražné blikače. Když jsme 
chtěli otevřít dveře, abychom se podívali kdo a proč tam leží, uslyšeli jsme 
zezadu řev motorů a kolem nás hodně přes stovku prolítla dvě nadupaná auta. 
Evidentně pouliční závod. Znovu ten pocit sebeuspokojení, jací jsme machři a 
že jsme tomu opilci, jak jsme poté zjistili, právě zachránili život. 

A proč vám tohle vyprávím? Nu s odstupem jářku 20 let se na věci dívám úplně 
jinak. Vám, kdož věříte v Pána Boha, je už jasné, že jsem to nebyl já, kdo mi 
zachránil život na motorce, ani my, kdo jsme ochránili toho nebožáka na silnici, 
ale náš Pán. Ale ani to není hlavní sdělení. To, co mi došlo až v posledních 
letech při studiu Bible a po křtu je, že tyhle příběhy vůbec nebyly o jen mě. 
Možná si ta paní v autě nezasloužila prožít trauma, jak se o ní rozplácne 
motorkář a ještě ho dorazí auto zezadu. Možná si ten chlapík v autě za mnou 
neměl projít zkušeností, že zabije motorkáře a třeba z toho dostane infarkt. 
Možná ti kluci v pouličním závodě neměli zabít chlapíka spícího v opojení 
alkoholu na silnici a ten pán neměl zemřít. Možná, každý z nich měl něco 
důležitého pro Pána Boha vykonat, anebo jsem jen možná měl dostat příležitost 
přemýšlet o tom, jak je náš Pán Bůh milostivý a jak nás chrání, i když se k Němu 
ještě nemáme. Všechna ta “možná” však bezpečně vedou k Jedinému. On nás 
miluje a chrání, ať už o Něm víme nebo ne. Pán Bůh totiž miluje tak, jak si ani 
neumíme představit. Nezapomínejme proto ani v tuto zvláštně nemocnou dobu, 
že On pro nás dělá to nejlepší a my Mu můžeme zcela důvěřovat.  

S láskou váš bratr Eda       

WWW.SPOLECENSKECENTRUM.CZ


