
PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 
10.00—11.00 Sobotní škola 

 uvádí: s. Eva Malá 

 diakonka sálu: s. Oksana Ornstová 

• Společné písně: Slamkovi 

• Modlitba 

• Studium Bible ve skupinkách 

• Sbírka pro misijní projekty CASD                            

11.00—11.30 Přestávka 

11.30—13.00 Bohoslužba s kázáním 

  uvádí br. Ivo Řehák 

 diakon sálu: br. Šimon Doležal 

• Společná píseň: Slamkovi 

• Modlitba 

• Sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 

• Oznámení: br. Ivo Řehák 

• Společná píseň  

• Modlitba  

• Požehnání Filip Kubečka 

• Sólová píseň  

• Čtení z Bible  

• Ztišení 

• Kázání: br. Pavel Šimek 

• Společná píseň 

• Závěrečná modlitba

30. 11. 2019

SBÍRKA Z MINULÉ SOBOTY 
• Sbírka Modlitebního týdne                    9 073,- Kč 
• Sbírka pro potřeby našeho sboru                  12 905,- Kč 
• Celkem                                                               21 978,- Kč 

KONTAKTY 
• Pavel Šimek, kazatel, 731 113 252 - Studium Bible a 

příprava ke křtu 
• Ivo Řehák, starší sboru, 734 354 173 - Členství ve 

společenství sboru Bethany 
• Radomír Špinka, starší sboru, 737 077 482 
• Ilona Semrádová, vedoucí sboru, 606 823 780 
• Lenka Kalivodová, tajemnice, 603 503 037,  
• Eva Zrnová, diakonka, 732  380 116 
• David Sabuka, prodej duchovní literatury, 727 885 395 
• Zdeněk Dušek, pokladník, 731 492 672 
• Bankovní účet sboru: FIO 28 01 45 51 27 / 20 10 

ZPRAVODAJ SPOLEČENSKÉHO CENTRA

UČITELÉ SOBOTNÍ ŠKOLY 
• Třída v hlavním sále - s. Eva Malá 
• Třída v bočním sále - br. Ivo Řehák 

• Mimiškolka 0 - 3 roky - zajišťují rodiče v MŠ Elijáš 
• Dětská školka 3,5 - 7 let - s. Zuzka Pavlánová 
• Dětská škola 11 - 15 let - rodiče 

DOPIS OD BRATRA EDY FOREJTA 
Mé drahé sestry, mí milí bratři,  

zpočátku jsem nevěděl jak nejlépe poděkovat za podporu a 
modlitby, kterých se mi od vás dostalo během mé nemoci. 
Před dvěma týdny mi rekonvalsecence dovolila přijít v sobotu 
do sboru, kde mě velice dojala přímluva staršího sboru za 
vaše modlitby za mé uzdravení. Nebudu se heroizovat, 
přijímal jsem ta slova s pláčem. Nechtěl jsem i proto 
opomenout jediného z vás s mými díky, a proto s dovolením 
posílám tuto zprávu vám všem. Věřím, že mi tuto 
nevyžádanou zprávu prominete. 

Děkuji Vám tedy z celého srdce za přímluvu u Pán Boha i 
posilující slova. Byť bývám výmluvný, nenalézám slova jak 
popsat jak důležitou roli vaše modlitby i slova posílení měla.   

Chtěl bych vás ale zároveň posílit v modlitbách za trpící a 
nemocné, neboť mohu být příkladem jejich důležitosti. Lékaři 
mě totiž prohlásili za vyléčeného a já, stejně jako vy vím, že 
to nebylo "jen zásluhou lékařské péče". Věřte, nebo ne i díky 
Vám mám na rakovinu vlastně hezké vzpomínky. Jistě bylo u 
toho hodně strachu, bolesti a únavy co ještě přetrvává, ale 
mohu-li naznačit, byl pro mě zároveň velice intimní čas 
odevzdání se Pánu Bohu a jeho ochrany. Na špatné se 
zapomene, ale to jaký mi poskytl náš Pán klid, nebo jak jsem 
vnímal přítomnost Pana Ježíše na operačním sále, až jsem 
jej musel prosit by mě chvilku pustil, neb jsem nechtěl před 
přimářem brečet dojetím z jeho objetí, se jednoduše 
nezapomíná a rozhodně zapomenout nechce. Mám toho 
mnoho co vyprávět a jsou to krásné zkušenosti s naším 
Pánem, ale to jistě zvládneme osobně. Mezitím mi dovolte 
ještě jednou nejvíce moc poděkovat za Vaše modlitby a 
podporu a věřte, že každá jedna zprávička na telefonu 
rozsvěcela světý lko v srdci proč nepropadnout 
trudomyslnosti, nezapochybovat o víře, stejně jako každá 
jedna modlitba byla cítit tak nějak nepochopitelně i na dálku.  

Přeji Vám dobrý a bezstrarostný čas a modlím se ať je Pán 
Bůh s Vámi.  

V lásce váš bratr Eda  

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ  
OD 30.11. - 6.12. SLAVÍ NAROZENINY 
30.11. Monika Ptáčníková 
30.11. Vít Horák 
  4.12.    Zdeněk Dušek 

Přidáváme biblický text: 

Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil 
jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a 
Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu. (Jan 15, 16) 

WORSHIP BOHOSLUŽBA A 
SPOLEČNÝ OBĚD AGAPÉ 
V sobotu 7.12.2019 v 11:30 jste srdečně zváni na 
předvánoční, zpívanou, worshipovou bohoslužbu.  

Po bohoslužbě bude následovat agapé. Budeme rádi, když 
se do agapé zapojíte a přinesete něco na společný stůl. 
Těšíme se na společně strávený čas. Bethany worship. 



ABY SE ZJEVILY SKUTKY BOŽÍ 
BR. PAVEL ŠIMEK 

OZNÁMENÍ SBORU 
1. Dnes dopoledne nám kázáním poslouží br. Pavel 

Šimek. 

2. V pondělí 2.12. se v 17:30 hodin ke svému 
pravidelnému jednání setká výbor sboru. 

3. Ve středu 4.12. v 18:00 hodin jste všichni zváni 
poslední přednášku s názvem  “Jak jednal s 
věřícími”. Přednášejícím je br. Pavel Šimek 

4. Ranní modlitební setkávání probíhají 
úterý      3. 12. v 8.30 ve sboru 
středa    4. 12. v 8.30 ve sboru 
čtvrtek   5. 12. v 8.30 ve sboru 

5. Příští sobotu 7.12. se budeme moct zúčastnit 
zpívané worshipové bohoslužby na kterou jste 
všichni srdečně zváni.  

6. V poledne pak bude následovat společný oběd 
AGAPÉ. 

7. Mysleme na svých modlitbách na sestry a bratry, 
kteří jsou nemocní nebo prožívají různé těžké 
životní situace. Zvlášť pak na Vlastu Koudelovou, 
Vítka Horáka, Markétku Kubešovou, Jardu 
Gondolu, Edu Forejta, Vasilinu Pomietlovou a další 
nemocné.

WWW.SPOLECENSKECENTRUM.CZ

Prosíme všechny 
o zachování klidu během bohoslužby.

Milé společenství, 
je požehnané, že prožíváme krásné předvánoční chvíle plných aktivit. 
Stále děkuji Bohu za Vás, za nádherné sborové společenství plné 
láskyplných vztahů, porozumění a pomoci. Jsme tak velice 
obohaceni Boží láskou, která se projevuje skrze druhé. 
Přesto někteří z nás prožívají těžké chvíle. Tentokrát myslím na naše 
nemocné. Nemoc přichází neplánovaně, překvapivě náhle, někdy se 
táhne dlouho, žel někdy vede i ke smrti. 
Otázka, kdo zhřešil, že chlapec se narodil slepý, se prolíná pokaždé, 
když přijde nemoc, utrpení či smrt. Ježíš ji jednoznačně odmítá. To 
ďábel využívá oslabení člověka, aby jej ještě duchovně zeslabil. Ježíš 
odpovídá, že nemoc, a můžeme dodat utrpení i smrt, není za náš 
konkrétní hřích, ale je zde proto, že žijeme v  hříšné přirozenosti 
v  odpadlém světě. Ježíšova odpověď, že nezhřešil ani on ani jeho 
rodiče (opravdu se nedopustili žádného hříchu?), takovou souvislost 
popírá. Naopak vyjadřuje něco velmi povzbuzujícího. Nemoc, utrpení 
a smrt je příležitost, aby se zjevily skutky Boží. Mnohokrát skutek 
Boží je uzdravení, ale je ještě větší skutek Boží než uzdravení, a to je 
odpuštění hříchů a spasení. Spasení je víc než zdraví. Spasení je 
největší skutek Boží lásky. 
Boží skutek v nemoci se viditelně projevuje u nemocných z našich 
řad. Bratr Eda Forejt děkuje Bohu za uzdravení. Děkuje za modlitby a 
povzbuzení, které dostával od Vás. Říká, že takovou blízkost Ježíše 
Krista v době nemoci nikdy předtím neprožil. „Kdybych nebyl v srpnu 
pokřtěn, pak bych to nedal. Vědomí, že jsem v Božích rukou, ať se 
stane, co se stane, mi dávalo zvláštní pokoj a naději.“ A to je onen 
viditelný Boží skutek v  nemoci. Po operaci a chemoterapii jsou 
výsledky tak uspokojující, že další léčba již není zapotřebí. Chvála 
Bohu. 
Naše milá setra Vlastička Koudelová je ještě ve fázi léčení. Po  první 
dávce léčby chemoterapií, prožívala doslova nesnesitelné utrpení 
bolesti a slabosti, nemohla dýchat, přála si již zemřít. Přežila 
oboustrannou embolii plic.  Co ji drželo v  těch nejtěžších chvílích 
života, bylo, že si předříkávala Žalmy, které recituje při našich 
bohoslužbách. Jak byla ráda, že se je naučila nazpaměť. To druhé, co 
ji drželo, byla péče, starostlivost a láska jejího manžela Tondy. To třetí 
byly SMS, plné povzbuzujících slov a modlitby Vás. „Takovou smršť 
zájmu a lásky jsem snad předtím nezažila. Děkuji Bohu, to kvůli Vám, 
chci ještě žít.“ A to je onen viditelný skutek Boží ve  stále trvající 
nemoci. 
Tento týden nastoupil do nemocnice třetí z našeho společenství také 
k léčbě chemoterapií. Je to bratr Vítek Horák, který přinesl do našeho 
společenství mnoho požehnání a zapálení. Přímo hoří Boží láskou a 
touží, aby Ježíše přijala jeho rodina a co nejvíce lidí. Jeho proměna a 
vztah k Ježíši je přímo nakažlivý. Nyní  je ale zeslabený zlou nemocí. 
Prosím, nesme na modlitbách milého bratra Vítka a očekávejme Boží 

skutek i v  jeho nemoci. Určitě myslíme i na jeho milou manželku 
Vlastičku. 
Před měsícem jsme se rozloučili s  bratrem MUDr. et MUDr. 
Miloslavem Sejkorou Dr. Chtěl bych i zde k Boží chvále vyzvednout 
velký Boží skutek. Ne všichni jste jej znali. Jeho život nebyl vůbec 
jednoduchý. Už jako kluk s  holčičími sklony nebyl přijímán svými 
vrstevníky. A když si svou odlišnost v dospívání uvědomoval, modlil 
se, postil a prosil Boha o změnu. Ta nepřišla. Nepřijala jej ani církev a 
Míla nabyl přesvědčení, že jej nepřijímá ani Bůh. Že pro takové jako je 
on, není místa v  Božím království, je jen místo v  pekle. Pokusil se 
ještě jedenkrát o změnu tím, že se oženil. Změna ale nepřišla a 
manželství se zákonitě rozpadlo. 
V představě, že pro něj není spasení, se chtěl Boha nadobro zbavit. 
Z dětství znal, že když se bude zajímat o okultismus, Boha tím od 
sebe navždy odpudí. Celá desetiletí se o to snažil. 
S Mílou jsme dětství prožívali společně ve sboru Šumperk do mých 
14 let. On byl o rok starší. Pak jsme se 44 roků neviděli a já ani moc o 
něm neslyšel. Najednou zazvonil telefon a ozvalo se: „Tady Míla 
Sejkora, pamatuješ si na mne?“ Pak dodává, „moc tě prosím, abys 
mne pokřtil.“ A tak jsme se pravidelně setkávali ke studiu Bible. 
Vyprávěl mi toho více, než se dá napsat. Bibli znal, proroctví znal a 
především poznal Boha v jeho nepodmíněné lásce. Poznal, že Bůh je 
jiný, než jakou měl o něm dříve představu. Měl jsem slzy v očích, když 
Mílovy oči zářily a říkal: „Bůh mne přijímá takového, jaký jsem. Bůh 
mne miluje. Boží láska je silnější než mé odmítání. Pokřtíš mne?“ 
Míla byl pokřtěn a měl z toho neskutečnou radost. Jakási plachost z 
církevního společenství mu ale zůstala. Na druhou část bohoslužby 
přicházel vždy až po zahájení a po ukončení rychle odcházel. Měl 
pouze užší okruh přátel ze sboru, které velmi rád hostil. Míla 
onemocněl a nemoc jej rychle zdolávala. Měl jsem možnost ještě 
se  dvěma bratry v  nemocnici provést obřad pomazání olejem a 
modlit se a odevzdat znovu Mílův život do Ježíšovy náruče. Spasení 
je největší skutek Boží, je větší než uzdravení. 
Pohřeb se uskutečnil v naší modlitebně. Mnoho našich členů sboru 
nepřišlo. Přesto modlitebna byla naprosto plná jeho přáteli a 
známými (odhaduji 200 lidí). Přicházeli především muži, často po 
dvou, upravení, voňaví, všichni v  černém dekóru s  krásnou kyticí, 
nádherní lidé, mnoho známých uměleckých osobností a mnoho 
lékařů. Přišli se rozloučit.  
Nikdy jsem neměl příležitost oslovit takovou skupinu lidí. Hovořil 
jsem o Mílově víře. Byl si plně vědom své hříšnosti. Boží slovo říká, že 
mezi námi lidmi není rozdílu, všichni jsme zhřešili a jsme daleko Boží 
slávě. Jsme ospravedlněni zadarmo, jeho milostí vykoupením 
v Kristu Ježíši. Řím. 3,23. Tlumočil jsem Mílův odkaz: Bůh Tě miluje, 
miluje Tě takového, jaký jsi, nepodmíněnou láskou. Ježíš Ti nabízí 
spasení a  přijímá Tě takového, jaký jsi. V tu chvíli hodně lidí v sále si 
otíralo oči. A já jsem znovu viděl velký Boží skutek. Chvála Bohu. 
Přeji Vám hezké prožívání předvánočního času a nebojme se 
vzájemně sdílet a nadále se povzbuzovat.     


