
PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 

10.00—11.00 Sobotní škola 

 uvádí: br. Jan Řehák 

 diakonka sálu: s. Anna Voňková 

• 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 s. Eva Malá 

 diakonka sálu: s. Olga Swienczyková 

• Společná píseň: Slamkovi 

• Modlitba 

• Sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 

• Oznámení: s. Eva Malá 

• Společná píseň  

• Modlitba  

• Čtení z Bible  

• Křest Šimon Doležal - vede br. Miroslav Starý 

• Ztišení 

• Kázání: br. Pavel Šimek 

• Společná píseň 

• Závěrečná modlitba

SBÍRKA Z MINULÉ SOBOTY 
• Sbírka na misijní projekty církve                    2 670,- Kč 
• Sbírka pro potřeby našeho sboru                    4 863,- Kč 
• Celkem                                                                 7 533,- 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             29. 2. 2020

UČITELÉ SOBOTNÍ ŠKOLY 
• Třída v hlavním sále - br. Miroslav Starý 
• Třída v bočním sále - br. Jaroslav Hejra 

• 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 29.2. - 6.3. SLAVÍ NAROZENINY 
1.3. František Tetour 
4.3. David Sabuka a Jakub Pavlán 
5.3. Žeňa Symočko 

Přidáváme biblický text: 

Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v 
ustanovený čas. Všechnu ‚svou starost vložte na něj‘, neboť 
mu na vás záleží. (1. Petrova 5,6.7) 

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. 

VELIKONOČNÍ PŘÍBĚH 
Rádi bychom vás pozvali na Velikonoční týden, kdy si 
chceme společně připomenout události před ukřižováním 
Ježíše Krista na Golgotě. Plánujeme setkání každý den od 
neděle 5.4. do neděle 12.4. v našem sboru. Slovem nás bude 
provázet náš místní kazatel bratr Pavel Šimek.  

Neděle   5.4. 18:30  Následujeme Ježíše na cestě do Jeruzaléma 
Pondělí  6.4.  18:30   Vyčistíme chrám - příprava k odpuštění 
Úterý      7.4.  18.30   Nasloucháme podobenstvím 
Středa    8.4.  18:30   Odpočíváme s Ním v Bethany 
Čtvrtek   9.4.  18:30   Večeříme s Ježíšem - hod Beránka a     
       Večeře Páně,  večerní modlitby 
Pátek   10.4.  18:30   Končí to hrobem 
Sobota 11.4.  11:30   Nejsmutnější sobota bez Pána soboty 
Neděle 12.4.     7:30  Tady není - proč hledáte živého mezi mrtvými 

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. 



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

Šimek.   

2. Součástí bohoslužby bude křest Šimona Doležala. 

3. Oddělení klubu zdraví a diakonie vás všechny zve 
na dnešní společně strávený oběd Agapé.  

4. V pondělí 2.3. v 17:30 hodin se ke svému 
pravidelnému jednání setká výbor sboru. 

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

6. Příští sobotu 7.3. nám kázáním bude sloužit         
br. Miroslav Starý. 

7. 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 druhý 
ZJIŠTĚNÍ A KLID OD NAŠEHO PÁNA 

Moji milovaní, je zvláštní, jak věci fungují. Píši Vám 
druhou část svého příběhu a usmívám se. Požádal jsem 
totiž Pána Boha, aby mě uschopnil napsat řádky, jak to 
bylo a co jsem cítil a představte si, že mi při modlitbě na 
tváři naskočil úsměv. A tak našemu Pánu i vám chci 
hned na začátek poděkovat za tuto příležitost se s vámi 
sdílet. Řádků je ale omezený počet, a tak se s dovolením 
a s úsměvem, vrhám do pokračování příběhu.  

Poté co nastalo ticho a klid, změnila se dovolená 
v  neuvěřitelně intimní čas s  rodinou. Jistě přijetí 
neznamená, že byste se vrhali s  radostí střemhlav 
k  umírání. Jistá hluboká forma smutku se tím od vás 
neodpoutá. Díváte se na dětičky a manželku a máte 
pořád pocit, že musíte plakat. Pravdou je, že to není jen 
pocit, jednoduše často pláčete a pokaždé, když vás pocit 
konečnosti přemáhá, více a více se upínáte k  tomu 
okamžiku klidu, kdy jste věci v modlitbě Pánu odevzdali. 
K  důvěře, kterou jste od Pána v  něho samého dostali. 
Neuvěřitelně silně prožíváte přítomnost rodiny, a o to 
více přítomnost Pána Boha. Jako byste měli duševní 
vlny, sešup dolů, bojíte se skal co do nich vlny naráží a 
pak vás něco, respektive Někdo zdvihne a vy vidíte na 
oblohu a jste vděční a klidní. Chvíli se držíte na vrcholu 
té vlny, ale slabost vás opět přemůže a zase padáte 
dolů. Všechny ty pocity vám ukazují na lidskou slabost a 
nekonečnou lásku a pomoc Pána Boha. Prostě tam 
vždycky byl a neváhal mě vytáhnout ode dna. Díky němu 
zde nebyl přítomen strach, ten jsem odevzdal, avšak 
smutek byl všudypřítomný. Navíc jsem ztratil snubní 
prsten při plavání a nějak symbolicky mě to zbouralo, 
jakože se pouto s rodinou už trhá a že se vzdaluji. V ten 
samý čas jsem ale vnímal sílu od Pána Boha, a pokaždé 
jsem si uměl zopakovat: „On ví, co je pro tebe a tvou 
rodinu nejlepší, důvěřuj Mu, On přece ví!“. A zase mi byl 
dán ten klid, jako už po tolikáté. Vím, že to bylo nesmírně 
těžké i pro Lucinku, mou ženu, ale já dostal darem 
úsměv, a tak jsem za něj skryl všechen svůj smutek. Až 
tohle budete číst, asi už mi nikdy nebude věřit, že vše 
beru v  pohodě. Ale to je přeci úděl chlapa, být chlap, a 

tak věřím, že dovolená nakonec byla krásná i pro ni a 
nebude mi mít za zlé mou, darem přidělenou, statečnost 
vůči okolí.  

Týden utekl jako voda a my v noci přiletěli domů. Zoufale 
jsem nikam nechtěl jít a prosil o nějaké znamení, jak to 
mám udělat, kam jít, či nejít a tak. Zmateně jsem hledal 
na internetu. Myslím, že mi bylo opět napomoženo, 
protože mi Lucinka prvně za život něco přikázala. Ona 
jako nádherně nerozhodný člověk měla jasný názor a 
podávala mi telefon, ať zavolám. Když o tom teď 
přemýšlím, cítím, že i zde působil Pán Bůh. Zavolal jsem 
a dostal tu nejmilejší a nejlidštější odpověď z ambulance 
na Motole. Paní mě pochválila, že jsem neotálel a 
přívětivě mě nasměrovala na urologickou ambulanci. 
Chvilku jsem propadl pocitu, že to bude jen zánět a vše 
bude jen „malá – velká“ epizoda. Nu, nebylo tomu tak, 
v  7 hodin ráno mi diagnostikovali rakovinu a navrhli 
okamžitou operaci. Za úsměvy jsem schovával 
zhroucení, ale tlakoměr mě prozradil. I tady mi byli do 
cesty dáni ti nejmilejší lidičkové, co jsem kdy potkal a já 
to s díky vnímal. Všude profesionalita, pohlazení, milost 
a pochopení. (Ne)pochopitelné.  

Zrentgenovali mě, oholili, zkontrolovali a už jsem čekal 
na “okno” na operačním sále. Jsem ještě stále nováček 
ve víře, ale Bible jsem se držel, jako záchranného kruhu. 
Nechtěl jsem působit nikomu trápení, a proto jsem o 
sobě skoro nikomu neřekl. Potřeboval jsem ale duchovní 
oporu. Jak neselhat, nezakolísat? A tak jsem napsal 
bratru Pavlovi Šimkovi a víte co? Já mu udělal radost, že 
jsem hledal texty a povzbuzení u Pána Boha. Chápete? 
Radost! Krásná zpráva. Hned mi napsal, ať si přečtu 
Žalm 61 a 25 a já hltal ten text a opět plakal, tentokráte 
ale nad velikostí našeho Pána. V  těch řádcích je tolik 
zaslíbení, tolik pochopení, tolik odpuštění a lásky. Cítil 
jsem našeho Pána celou tu dobu, jako by mě objímal. A 
já se díky Němu zase vůbec nebál. Bylo to tak intenzívní, 
že jsem musel Pána Ježíše požádat, aby mě na sále 
trochu pustil, protože jsem nechtěl plakat před doktory. 
Já vím, taková hloupost. Ale i k  tomu měl pochopení a 
své objetí povolil. S  díky, s důvěrou v  jeho objetí, jsem 
usnul na operačním sále …    


