
PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 

10.00—11.00 Sobotní škola 

 uvádí: s. Barbora Kosinová 

 diakonka sálu: s. Oksana Ornstová 

• Společné písně: Hroboňovi 

• Modlitba 

• Studium Bible ve skupinkách 

• Sbírka pro misijní projekty CASD                            

11.00—11.30 Přestávka 

11.30—13.00 Bohoslužba s kázáním 

  uvádí s. Ilona Semrádová 

 diakonka sálu: s. Renata Dražková 

• Společná píseň: Hroboňovi 

• Modlitba 

• Sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 

• Oznámení: s. Ilona Semrádová 

• Společná píseň  

• Modlitba  

• Čtení z Bible  

• Ztišení 

• Kázání: br. Luděk Veselý 

• Společná píseň 

• Závěrečná modlitba

SBÍRKA Z MINULÉ SOBOTY 
• Sbírka na misijní projekty církve                    2 253,- Kč 
• Sbírka pro potřeby našeho sboru                    3 257,- Kč 
• Celkem                                                                 5 510,- 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 sboru CASD             22. 2. 2020

UČITELÉ SOBOTNÍ ŠKOLY 
• Třída v hlavním sále - s. Pavlína Sojková 
• Třída v bočním sále - s. Eržika Stará 

• Mimiškolka 0 - 3 roky - zajišťují rodiče v MŠ Elijáš 
• Dětská školka 3,5 - 7 let - s. Gabriela Hejrová 
• Dětská škola 11 - 15 let - br. Stano Slamka 

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ  
OD 22.2. - 28.2. SLAVÍ NAROZENINY 
22.2. Daniel Dvořák 
25.2. Richard Korbut jr. 

Přidáváme biblický text: 

Já budu s jásotem oslavovat Hospodina, jásat k chvále 
Boha, který je má spása. Panovník Hospodin je moje síla. 
Učinil mé nohy hbité jako nohy laně, po posvátných návrších 
mi dává šlapat. Pro předního zpěváka za doprovodu 
strunných nástrojů. (Abakuk 3,18.19) 

ZMĚNA KAZATELE 
Milé sestry, milí bratři, členové výboru sboru,  

obracíme se na Vás, abychom Vás informovali o tom, že 
Výbor Českého sdružení rozhodl dne 26. ledna 2020 o 
změně v obsazení pozice zodpovědného kazatele ve Vašem 
sboru. Od léta 2020 se jimi stanou bratr Václav Vondrášek a 
sestra Soňa Sílová, kteří současně zodpovídají také za sbor 
Praha - Smíchov.  

Věříme, že nový kazatelský tandem svým obdarováním 
naváže na dosavadní práci Vašeho sboru a děkujeme Vám, 
že je budete v jejich službě podporovat.  

Děkujeme za Vaše modlitby.  

Přejeme Vám Boží milost a hojnost požehnání. Vaši bratři z 
Českého sdružení - Vít Vurst, David Čančík a Jiří Komárek 

Slavnostní bohoslužba kdy se budeme moci rozloučit a 
poděkovat našemu kazateli br. Pavlovi Šimkovi a přivítat br. 
Vondráška a sestru Sílovou je plánován na sobotu 6. června 
2020. 

OTEVŘENÍ NOVÉHO ROČNÍKU 
ADVENTISTICKÉHO TEOLOGICKÉHO 
INSTITUTU 
Adventistický teologický institut otevírá v roce 2020 další 
ročník kombinovaného studia. Přijímací zkoušky proběhnou 
24. a 25.5.2020 v Brně. Vše potřebné se dozvíte na 
stránkách ATI.  

RADOSTNÁ UDÁLOST 
V úterý 18.2.2020 se manželům Žanetě a Krisovi Teaotea 
narodil chlapec Tamatoa Elijas Teaotea. Vážil 4,1 kg a měřil 
52 cm. 

Rodičům přejeme hodně síly a moudrosti při výchově a 
chlapci, aby rostl, prospíval a byl milý Bohu i lidem. 

SVATBY V NAŠEM SBORU 
Rádi bychom vás informovali a zároveň i pozvali na dvě 
slavnostní události, které proběhnou v našem sboru: 

V neděli 19. 4. 2020 budou oddáni sestra Senwelo Lebalang 
a bratr Daniel Dvořák 

V neděli 10. 5. 2020 budou oddáni Monika Ptáčníková a  
Samuel Ballangó. 

http://ati.casd.cz/informace-pro-zajemce-o-studium/
http://ati.casd.cz/informace-pro-zajemce-o-studium/


SOBOTNÍ DOPIS - BR. EDUARD FOREJT OZNÁMENÍ SBORU 
1. Dnes dopoledne nám kázáním poslouží bratr 

Luděk Veselý.. 

2. Ranní modlitební setkávání probíhají 
úterý     25. 2. od 8.30 ve sboru 
středa   26. 2. od 8.30 ve sboru 
čtvrtek  27. 2. od 8.30 ve sboru 

3. Příští sobotu 29.2. nám kázáním bude sloužit         
br. Pavel Šimek. 

4. Příští sobotu 29.2. se společně můžeme účastnit 
radostné události křtu Šimona Doležala. 

5. Oddělení klubu zdraví a diakonie vás všechny zve 
na sobotu 29.2. na společně strávený čas a oběd 
Agapé. Doneste prosím něco navíc i pro případné 
návštěvy. 

6. Mysleme na svých modlitbách na sestry a bratry, 
kteří jsou nemocní nebo prožívají různé těžké 
životní situace.

WWW.SPOLECENSKECENTRUM.CZ

Prosíme všechny 
o zachování klidu během bohoslužby.

Chemoterapie víru nezabije – díl první   
ZJIŠTĚNÍ A KLID OD NAŠEHO PÁNA 

Moji milovaní, píši vám tyto řádky, abych se s  vámi 
sdílel se svou duchovní zkušeností v  čase zkoušky, 
kterou bychom si určitě nikdo dobrovolně nepřáli. 
Začnu ale tím, že jsem skálopevně přesvědčen, že 
rakovina byla tou nejlepší a nejintimnější zkušeností, 
jakou jsem doposud s  naším Pánem směl prožít. 
Víte, Pán Bůh mě k  sobě přivolal v  době životní 
hojnosti a bezstarostnosti, a tak prožitek, kdy jej 
strašlivě nutně potřebujete, paradoxně přináší více 
pozitiv, než bych si uměl představit. Jistě, netvrdím, 
že bych si chtěl rakovinou znovu projít, nicméně 
odmyslím-li tu trýzeň, co s sebou tahle nemoc 
přináší, byla to opravdu krásná zkušenost s  Pánem 
Bohem. Vezmu to ale popořádku.  

Ohlédnu-li se za loňským rokem, musím s úsměvem 
na rtech přiznat, že Pán Bůh prostě ví nejlépe, jak má 
ta naše cesta ubíhat. V létě jsem zjistil, že mi jeden 
orgán na těle poněkud roste, a to by rozhodně neměl. 
Samo s sebou, že mě to nesmírně vystrašilo a 
právem, vždyť se pohybujeme v  partiích, které chlap 
považuje za výsostně citlivé, takže jde o život, i když 
jsem v  tu dobu teprve tušil, že o něj opravdu jde. 
Jenže to už jsme v  polovině celého příběhu, moje 
záchrana od Pána se totiž odehrála pár měsíců 
předtím a já dnes vím, že to vše bylo Pánem Bohem 
skvěle připraveno, abych k  téhle zkoušce dostal 
náležitou posilu a obstál.  

Až když jsem zjistil, že se mnou něco není v pořádku, 
tak jsem si vzpomenul, že jsem cosi nahmatal již 
před půl rokem, ale bylo to v noci při sprše po práci a 
do rána jsem to jednoduše zapomenul. I tohle 
zapomenutí bylo z mého pohledu potřebné a Pánem 
Bohem darované, tou dobou jsem totiž teprve 
plánoval svůj křest, kdy mi Pavel Šimek při jednom  
studiu Bible, jak s oblibou žertuji, „povolil“ nechat  se 
pokřtít. A věřte mi, že bez křtu, bych touhle zkouškou 
neprocházel vůbec snadno, jestli bych jí vůbec zvládl. 
Nicméně od toho dne, co mi Pavel „povolil“ křest 

(tuhle historku vám musím někdy vyprávět), jsem měl 
silné nutkání, že se pokřtít musím nechat. Čas plynul 
a já zvažoval, zda se křtem počkat na svou 
milovanou ženu Lucinku, jenže to nutkání bylo silnější 
a silnější. Nu, a tak jsem v  létě prožil nejkrásnější 
zážitek a vy tušíte, že to byl můj křest. Měsíc na to 
jsem den před dovolenou zjistil, lépe bylo mi zjištěno, 
že mám levé varle tak trojnásobné a tvrdé jako 
kámen. Musel jsem se rozhodnout, zdali v noci jet na 
pohotovost nebo to celé o týden odložit. Všechno se 
ve mně pralo, protože úplně stejnou zkušenost prožil 
můj výborný kamarád a odtud jsem tušil, lépe řečeno 
věděl, že mám právem nahnáno, protože mám 
v kalhotách rakovinu.  

S vědomím, že je to možná první a zároveň poslední 
dovolená s dětmi u moře jsem prostě odjel. I tenhle 
čas mi ale podle mého soudu byl Pánem Bohem 
darovaný. Měl jsem totiž čas se Pánem Bohem na tu 
zkoušku připravit. Vzpomínám, jak jsem jedno ráno 
poslal Lucinku, Maxe a Isinku napřed na snídani a 
propadl v hluboký  pláč. Strašlivě jsem se pral s  tím, 
že chci žít, a přitom nechci přestupovat vůli Pána 
Boha. Hrozivě se to ve mně rvalo. Všechny ty otázky, 
kdo se postará o moji ženu a malé děti a že je 
neuvidím vyrůstat. I teď pláču, když vám to píšu. Ufff.  

A pak to přišlo, nejhlubší zpověď mého života. Řekl 
jsem Pánu Bohu, jak moc chci žít, ale nechci jít proti 
jeho vůli. Zahodil jsem ego a v kleče u postele jsem 
všechno odevzdal ve zpovědi, do níž se vešel celý 
můj život. V  tom absolutním emocionálním vypětí 
jsem prosil, aby mi Pán Bůh odpustil vše, co jsem 
v životě doslova podělal. V hlavě mi proběhly všechny 
křivdy a nepravosti, co jsem si jen dovedl 
vzpomenout. A víte co? Nastalo ticho. A klid. Pán 
Bůh mě zalil nepopsatelným klidem. Najednou jsem 
se přestal bát, jako bych věděl, že vše dopadne 
nejlépe jak má, ať už to znamená život nebo i smrt… 

  


