
PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 

10.00—11.00 Sobotní škola 

 uvádí: s. Eva Zrnová 

 diakonka sálu: s.Mária Slamková 

• Společné písně: s. Gabriela Mandlová 

• 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 

 diakonka sálu: s. Renata Dražková 

• Společná píseň: s. Gabriela Mandlová 

• Modlitba 

• Sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 

• Oznámení: br. Ivo Řehák 

• Společná píseň  

• Modlitba  

• Čtení z Bible  

• Ztišení 

• Kázání: br. Miroslav Starý 

• Společná píseň 

• Závěrečná modlitba

SBÍRKA Z MINULÉ SOBOTY 
• Sbírka na misijní projekty církve                    2 484,- Kč 
• Sbírka pro potřeby našeho sboru                    6 330,- Kč 
• Celkem                                                                 8 814,- 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                7. 3. 2020

UČITELÉ SOBOTNÍ ŠKOLY 
• Třída v hlavním sále - br. Jiří Stejskal a s. Lenka Kalivodová 
• Třída v bočním sále - br. Ivo Řehák 

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

BLAHOPŘEJEME TĚM, KTEŘÍ  
OD 7.3. - 13.3. SLAVÍ NAROZENINY 
13.3. Zuzana Slamková 

Přidáváme biblický text: 
Celým svým srdcem ti vzdávám chválu, přímo …. ti zpívám 
žalmy, klaním se ti před tvým svatým chrámem, tvému jménu 
vzdávám chválu za tvé milosrdenství a za tvou věrnost; svou 
řeč jsi vyvýšil nad každé své jméno.  
(Žalm 138,1.2) 

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ 
V SOUVISLOSTI S VIROVÝM 
NEBEZPEČÍM 
S  ohledem na rostoucí počet potvrzených případů 
onemocnění COVID 19 (koronavir) u nás i v okolních zemích i 
s ohledem na rozhodnutí Bezpečnostní rady státu, rozhodlo 
vedení sboru o zavedení některých preventivních opatření: 

• Omezení zdvořilostního podávání rukou a objímání při 
vítání a setkávání se ve sboru 

• Dočasné omezení podávání občerstvení o přestávce mezi 
sobotní školou a bohoslužbou (nápoje však budou i nadále 
podávány) 

• Dočasné odvolání sborového pohoštění Agapé 

• Zvýšení hygienických opatření ve Společenském centru – 
zajišťuje správce sboru 

Zároveň prosíme, abyste zvážili návštěvu sboru, pokud Vy 
nebo Vaše děti nejste zcela zdrávi. 

Respektujte prosím 14 denní karanténu, pokud jste navštívili 
dotčená ohniska nákazy – toho času Spolkovou republiku 
Tyrolsko (Rakousko), regiony Trentino – Alto / Jižní Tyrolsko, 
Veneto a Lombardii (Itálie), Čínu, Jižní Koreu či Írán. 
Aktuální informace a pokyny ministerstva zdravotnictví ČR 
najdete na stránkách www.mzcr.cz  

Důležité sborové aktual ity najdete na stránkách 
www.spolecenskecentrum.cz  

Všechny plánované akce budeme zvažovat s  ohledem na 
aktuální stav v ČR.  

K  těmto preventivním opatřením jsme přistoupili 
z  obezřetnosti a s  ohledem na pokyny Ministerstva 
zdravotnictví, Bezpečnostní rady státu a případné pokyny od 
Vašich zaměstnavatelů. 

Omlouváme se za omezení a věříme, že daná opatření 
přijmete s pochopením. 

Výbor sboru Bethany. 

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.  

http://www.mzcr.cz
http://www.spolecenskecentrum.cz
http://www.mzcr.cz
http://www.spolecenskecentrum.cz


SOBOTNÍ DOPIS - BR. EDUARD FOREJT OZNÁMENÍ SBORU 
1. Dnes dopoledne nám kázáním poslouž í                 

br. Miroslav Starý.   

2. Ranní modlitební setkávání probíhají 
úterý     10. 3. od 8.30 ve sboru 
středa   11. 3. od 8.30 ve sboru 
čtvrtek  12. 3. od 8.30 ve sboru 

3. Příští sobotu 14.3. nám kázáním bude sloužit         
br. Josef Bajusz. 

4. 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 poslední 
ZNAMENÍ 

Moji milovaní, přestože vám píši již třetí díl příběhu o 
mých lapáliích s rakovinou, upadám v trudomyslnost, že 
se mi nepodaří do řádků vtěsnat všechny ty krásné 
prožitky, jež jsem „díky této nemoci“ s  Pánem Bohem 
směl prožít. Jsem opravdu nesmírně vděčný, že se 
s vámi smím takto sdílet, protože mi to umožňuje znovu 
a znovu vzpomínat na všechny ty krásné prožitky, 
myšlenky a překrásně dojemné doteky Pána Boha. Vím, 
že jsem to již psal, ale nedá mi znovu nenapsat, že mi 
tahle zkouška přinesla, hned pro obrácení, zatím ten 
nejintenzivnější prožitek s  naším Pánem. Ale zpět 
k příběhu.  

Po operaci jsem se probudil a popravdě nevím, jestli 
s  úsměvem, ale asi ano, protože si pamatuji, jak jsem 
sestřičce na JIPu vyprávěl anekdotu o sestřičkách (to 
jsem celý já). Jen co mě dopravili na pokoj a vystřízlivěl 
jsem z  opilosti narkózou, přišel čas čiré radosti a díků. 
Poslal jsem zprávy, kam jsem dokázal, a přitom si užíval 
daru dalšího života, protože tak jsem to přesně chápal. 
Tělo mě sice bolelo, ale to bylo vedlejší. Jak jsem psal, 
nechtěl jsem Pánu Bohu zasahovat do jeho vůle. Chtěl 
jsem ale žít. Tenkrát u postele, stejně jako před operací 
jsem vzpomínal na slova Pavla Šimka, který mi kdysi 
vysvětloval, že od dítěte přeci taky chcete slyšet, že by 
chtělo lízátko, i když to víte. A stejné je to s  Pánem 
Bohem, On na rozdíl od nás skutečně všechno ví 
dopředu, ale i Jemu jsou naše vyslovené tužby milé. I já 
Mu proto říkal, že jsem udělal spoustu chyb a spoustu 
jjich jistě ještě udělám, ale chci se zlepšovat a moc bych 
si přál žít. Uvědomuji si, jak velmi poučná tahle část 
rozhovorů s naším Pánem pro mě byla. Zjistil jsem totiž, 
že celý život žiji s  přijetím, že „zítřek neovlivním a 
přijímám jej takový jaký je“, ale vlastně nemám jasně 
formulovaný cíl.  Bylo mi až trapné, že Mu neumím říci 
proč chci vlastně žít. Z ničeho nic mi bleskly hlavou dva 
velice silné obrazy. Ten první jsem byl já jako stařec 
držíce mou milovanou ženu za ruku a druhý, v  němž 
jsem vedl dceru Isabellku k  oltáři. Hluboce se mě to 
dotklo a zas tu byl ten neoddiskutovatelný pocit daru a 
pláč. Dostalo se mi daru pochopit, po čem v životě, tedy 
tom pozemském, opravdu toužím. Neumím říci, zda to 
přišlo při modlitbě, nebo před ní, jen vím, že jsem 

s  tímhle darem dostal další dávku klidu, protože jsem 
bezpečně věděl, že můj Pán ví, že i já už vím, proč chci 
žít.  

No a probuzení z  narkózy pro mě byla odpověď, že mi 
byl dán čas. Byl jsem za něj nesmírně vděčný a stále 
jsem. Klidem a positivním přístupem jsem si 
“vykoledoval" propuštění hned v  7 hodin ráno. A i to 
úplně zapadalo do celého příběhu. Slíbil jsem si totiž, že 
až do případné chemoterapie udělám vše pro tělo a dám 
mu šanci připravit se na boj, a tak jsem již na dovolené 
úplně přestal jíst maso a vytěsnil živočišnou bílkovinu. 
Aby tělo jelo na volnoběh. V nemocnici k obědu mělo být 
ale kuře, a tak jsem s  úsměvem na rtech přijímal 
propouštěcí papíry a pro sebe si říkal, hle, asi nemáš 
podlehnout pokušení. Přišel měsíc kontrol krve, CT a 
čekání na výsledky, zda a jaký druh rakoviny to byl. Mé 
blízké až znepokojoval klid, který ze mě vyzařoval. Často 
jsem přitom myslel na to, jak těžký by tohle byl čas, 
kdybych neměl jistotu ve víře v  našeho Pána. Bylo mi 
smutno za ty, kdo musejí takové strasti prožívat a nemají 
oporu, jakou mám já. Dodnes se za ně často modlím, 
aby je náš Spasitel objal a držel, i když v něj třeba nevěří. 
Musí to být hrozivě těžké bez víry. 

Po měsíci jsem dostal zprávu, že to byla rakovina. Ale ta 
nejjednodušší, tedy nejlepší z  nejhoršího. Přesto mi 
navrhli preventivní chemoterapii, což zní až humorně, i 
když není. Byl jsem však vděčný a děkoval za tento 
výsledek. O dva dny později jsem seděl v křesle a do těla 
mi proudil lékařský jed. Hodně intenzivně jsem se modlil, 
abych dostal tu správnou chemoterapii a náš Pán 
nedovolil druhé straně, aby mě otrávila. Víte jsem hodně 
opatrný na znamení, ale když se narodíte jako Forejt, což 
je anglicky 4.8, tak jste na tohle číslo prostě hodně citliví. 
Stejně jako při mém rozhodnutí pro víru v Pána Ježíše 
(krásná vzpomínka) sehrálo toto číslo svou roli. I v tomto 
případě jsem dostal na modlitbu překrásnou odpověď. 
Prosil jsem o chemoterapii, co mi pomůže a nezabije mě 
a v tom jsem se otočil, ani nevím proč, a viděl, že výrobní 
číslo nade mnou visící lahve s  chemoterapií je 00048. 
Znovu jsem se usmál a začal plakat najednou. V  ten 
okamžik jsem bezpečně věděl, že je tu můj Pán, který je 
veliký, je tu se mnou a hlavně, že „Chemoterapie víru 
nezabije“.   

S obrovskými a neutuchajícími díky Pánu Bohu váš bratr 
Eda48 


