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 ročník 21/číslo 1080 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY – VEČEŘE PÁNĚ 
 

9,3o hodin 

Bohoslužbu vede Petr Bezděkovský 
 

• společná píseň č.164 „V kříži tvém“ 
• modlitba  
• Studium sobotní školy společné shrnutí úkolu – Miloslav Žalud 

„Mojžíšovo podání dějin“ 
 

• varhanní hudba 
• Sborová oznámení  
• Blahopřání k jubileu – kazatel, diakon  
• sbírka vděčnosti pro potřeby sboru 
• Promluva k dětem – Jan Bezděkovský 

 

• společná píseň č.181 Jak zřídlo vody živé“ 
• Čtení textu Bible – Žalm 100 (ČEP)  
• tichá modlitba 
• Kázání z Božího slova – Soňa Sílová 

Téma: „Ježíš, Bůh minimalista” - Mk 5,21-43 
• Chvíle ke ztišení – hudební přednes – Lenka Říhová, Jan Kubík 

 
• Slovo k zahájení VP 
• Modlitba  
• sborová píseň - „Pod křížem“ – Smíchovský pěvecký sbor 

• Obřad přijímání chleba a vína  
• společná píseň č.3 „Tebe Boha chválíme“ 
• Požehnání 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

           9. říjen 2021 



Oznámení 

 

Od 2. 10. od 930 hod bude studium Sobotní školy a bohoslužba probíhat  
naživo ve standartním režimu za dodržení pravidla 6R  

 

- Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

- Dnes, 9. 10., budeme slavit Památku Večeře Páně, 
slovem bude sloužit sestra Soňa Sílová  

 

- Příští sobotu, 16. 10., slovem z Písma bude sloužit bratr Jan Kubík. 
 

- Sobotní škola je od 2. 10. naživo od 930 hod ve dvou třídách v modlitebně 
 

-V sobotu, 16. 10., jste zváni na setkání oddělení Generace 50plus+  
od 1400 hod v učebně sboru 

 

-V neděli, 17. 10., plánovaný výlet T.O.M.u se z technických důvodů ruší. 
 

-Páteční Smíchovské foyer, s ohledem na aktivity sboru, v pátek od 2000 hod  
na linku https:// meet.google.com/pmm-urpx-wnw 

 

-V sobotu, 23. 10., jste zváni na setkání Klubu zdraví od 1400 hod 
 

-V sobotu, 23. 10., od 1700 hod jste zváni na komponovaný program 
„Albert Schweitzer – muž, na kterého bychom neměli zapomenout“ 

 

-Ve čtvrtek, 14. 10., se uskuteční jednání Výboru sboru od 1830 hod 
 

- Prosíme, mysleme na svých modlitbách na sestry a bratry, 
kteří jsou nemocní nebo prožívají různé nemilé životní situace. 

 

- Prosíme, připojte se k nám a v měsíci září a říjnu mysleme na svých 
modlitbách na: Oddělení sobotní školy. 

 

- Bankovní účet sboru: 5053339/0800, do textu jméno a účel. 
Na tento účet je možné poslat případné dary (sbírku) pro potřeby sboru. 

 
  

 
 

 

 

 
 
 
 

 

Pravidelné sborové sbírky 
Účel: sbírka misie 

Bankovní účet: 5053339/0800 
Variabilní symbol: 11106 

Částka: dle vašeho uvážení 
------------------------------------------ 

 

Účel: sbírka pro sbor 
Bankovní účet: 5053339/0800 

Variabilní symbol: 777 
Částka: dle vašeho uvážení 

V období 10.– 16.10. 2021 oslaví narozeniny: 
 

Tumisová Věra (13.10.) 
 

Přejeme hojnost Božího požehnání do dalších let. 
P.S. Omlouváme se všem, na které jsme zapomněli. Nebyl to úmysl. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBOTNÍ ŠKOLA 
 

Sobotní škola v modlitebně  
Od 2.října 2021 je Sobotní škola v modlitebně od 9:30 hod. naživo 
ve standartním režimu za dodržení pravidla 6R. 
 

V příštím týdnu (10.-16.10.2021) v další lekci se podíváme na to, 
jakým způsobem kniha Deuteronomium představuje Boží 
smlouvu s lidmi – na její původ, podstatu a praktické důsledky. 
 

Texty: - Gn 12:1–3; Dt 9:5; Dt 5:1–5; Dt 26:16–19; Dt 8:5; Dt 14:1 
 

Téma: Pravda pro dnešek v Deuteronomiu (13 lekcí) 
Lekce 3: Věčná smlouva 

• Gn 12:1–3: Smlouva s Abrahamem jako základ smlouvy s Izraelci (neděle) 
• Dt 9:5: Smlouva postavená na Boží milosti (pondělí) 
• Dt 5:1–5: Smlouva jako projev Božího zájmu o každého (úterý) 
• Dt 26:16–19: Smlouva a poslání Božího lidu (středa) 
• Dt 8:5; 14:1: Smlouva jako vyjádření láskyplného vztahu (čtvrtek) 
 



PDF lekce: https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/02.pdf 
Audio lekce: https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-
isg/featured 
Bible pro dnešek s teologem Jiřím Moskalou – pořad HopeTV inspirován tématem lekcí 
sobotní školy https://www.hopetv.cz/porady/vsechny-kategorie/28-bible-pro-dnesek   
 

Mobilní aplikace Sobotní škola v češtině. 
 
 
V App Store vyhledat Sabbath School, v Google Play vyhledat Sobotní škola nebo 
Sabbath School. 

 

VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 
 

 

 

BOHOSLUŽBY V  NAŠEM SBORU  od soboty 1. října 2021 
 

Bohoslužby se mohou konat, počet přítomných osob je bez omezení kapacity míst 
k sezení v místě konání bohoslužby. Platí pravidlo 6R.  

Bohoslužby probíhají od 9:30 hod. studiem Sobotní školy ve třídách a od 10:45 hod. 
Bohoslužbou slova. Dětská sobotní škola bude probíhat presenční formou v určených 
prostorách sboru. 

Za VS J. Bartoš 
 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 66. kapitola 
 

 

MĚLO TO BÝT O VOLBÁCH… ANEB O ČERNÉ HODINCE 

Jaké jiné lepší téma zvolit pro dnešní epištolu než „volby“? 

Ale přece jen bude téma trošku jiné. Tento týden jsme měli jako pravidelně každý 
rok dvoudenní setkání kazatelů a evangelistů našeho českého sdružení na krásné 
Sázavě, což je vždycky velmi užitečné k ohlédnutí se, sdílení se, k motivaci kudy a jak 
dál. Zároveň je to milé setkání se s kolegy, se kterými se tak často nevídám, ale s 
mnohými už mám za ty roky hodně lidsky i profesně odžito. 

S jedním z mých kolegů bývám pravidelně na pokoji, spojuje nás určitě více než 
jenom skutečnost, že oba hodně chrápeme, a proto se dobře akusticky doplňujeme. 
Ve středu ráno se ale stalo něco mimořádného. V ranní tmě brzkého rána jsme se 
najednou oba začali převalovat v posteli a tím si dali najevo, že už ani jeden nespíme. 
A najednou mě můj kamarád oslovil “na první dobrou“ do tmy: „Copak Tě v poslední 
době těší? Co Ti dává radost ze života“? Tím že jsme už roky dobří přátelé – a tím že 
to bylo svobodně do tmy, tak jsem mu pár minut svěřoval vše, co mě v poslední době 
těší a povzbuzuje, co vnímám jako své životní bohatství. Na mou otázku, jestli mu to 
dává smysl přidal další otázku: „A z čeho máš v poslední době strach“? No tak na to 
se mi odpovídalo hůř, ale blízkému příteli a do tmy jsem to mohl všechno svobodně 
pustit… A nebyla to jenom jedna holá věta… Celou ranní černou hodinku jsme 
přirozeně ukončili společnou modlitbou a já cítil obrovskou úlevu a vděčnost za to, 

https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/02.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-isg/featured
https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-isg/featured
https://www.hopetv.cz/porady/vsechny-kategorie/28-bible-pro-dnesek


že jsem mohl konkrétně nazvat všechny poklady svého srdce i všechny žáby na 
prameni mých zřídel pokoje… 

A tak bych Vás všechny rád touto epištolou inspiroval k podobné černé hodince ráno 
nebo večer s někým z vašich nejbližších – budete se divit, jak tma rozváže váš jazyk… 
Je dobré si jednou za čas udělat takový pořádek ve svém srdci, možná se budete sami 
divit tomu, co z vás vypadne… A kdybyste cítili tuto potřebu a nebyl někdo z různých 
důvodů právě „po ruce“, tak se ozvěte a pod zpovědním tajemstvím určitě najdeme 
kousek nějaké tmy a budu vám k dispozici, jak dlouho budete potřebovat… 

 S vděčností za přátelství i v černých hodinkách našich životů váš kazatel 
Vašek Vondrášek 

PS. …snad jsme mohli zvolit v čase voleb výše jiné téma – předpokládám že všem je 
jasné, že volební právo je jedna z předností, které v naší svobodné společnosti máme a 
křesťanská zodpovědnost nás vede k tomu nehodit své volební lístky do koše ale na 
základě svého nejlepšího vědomí a svědomí do volební urny… 

 
 

K A Z A T E L N A 
 

PANE, NEVÍME, KAM JDEŠ 
Kázání ze soboty 02.10.2021 – br. Martín Pavlík 

J 14, 1–6  
„Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je 
mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil 
místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i 
vy byli, kde jsem já. A cestu, kam jdu, znáte.“ Řekne mu Tomáš: „Pane, nevíme, kam jdeš. 
Jak bychom mohli znát cestu?“ Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. 
Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. 
 

Milé sestry a bratři v Kristu,  

jediným cílem 13. až 17. kapitoly Janova evangelia je povzbuzení, uklidnění, ukojení 
úzkosti. „Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí“, těmito slovy začíná Ježíš svou řeč v 
prvním verši našeho dnešního biblického čtení. Problémem učedníků byl strach a 
obava, proto je cílem Ježíšovy řeči pouze je utěšit; nedozvídáme se už téměř žádné 
informace; žádné dogmatické úvahy. Je to jazyk víry, jazyk útěchy a není náhoda, že 
celá tato dlouhá řeč končí v 17. kapitole Ježíšovou dlouhou modlitbou. Čeho se 
učedníci báli? Co v nich vyvolalo úzkost? Poté, co jim v předchozí kapitole Ježíš umyl 



nohy, začal mluvit o velmi znepokojivých věcech: jeden z nich ho zradí, jeden z nich 
ho zapře a chystá se je opustit. Zrada, zapření, opuštění. Prožít v životě jen jednu věc 
z této trojice, by představovalo velký nápor na psychiku, co teprve na jejich víru. A 
právě za těchto okolností je mělo posílit to, co jim teď Ježíš řekne.  

Ježíš musel být velmi znepokojen vyhlídkou na svou zradu, zapření a ukřižování, ale 
zabýval se úzkostí svých učedníků. Několik hodin před svou smrtí se snažil 
povzbudit své učedníky. Chce jim sdělit, co jim pomůže přežít následující dny, a co 
se dokonce může stát zdrojem radosti pro ně i pro všechny budoucí generace 
učedníků. Vrcholem celé této řeči, který Ježíš pronáší těsně před svou smrtí, je 
pamětihodná věta: „Já jsem ta cesta, pravda i život.“ Jde o výrok, o kterém přemýšlelo 
a diskutovalo už mnoho teologů i filosofů. Jde o výrok, který inspiruje a provokuje 
generace čtenářů Bible. Jenže tato slavná Ježíšova věta je v prvé řadě odpovědí na 
otázku jednoho z učedníků – postřehli jste kterého?  

Učedník Tomáš – ten, který později ve 20. kapitole také řekl, že Ježíšově vzkříšení 
uvěří, až se sám přesvědčí. A evangelista Jan si dává záležet na tom, aby nám to 
neuniklo. Skepse, a v tomto kontextu nevěra ve vzkříšení byly hned v první skupině 
Ježíšových nejbližších spolupracovníků a žádný ze čtyř evangelistů se to nesnaží 
zamlčet. Ježíšův slavný výrok, který jsme slyšeli v dnešním čtení, vyvstává v plné své 
podobě teprve na pozadí rozhovoru s učedníkem Tomášem. To, co na Tomášových 
slovech oceňuji nejvíce, je odvaha mluvit narovinu. Přiznat onu obavu. Vyslovit 
nahlas svoji námitku: „Pane, nevíme, kam jdeš.“ Pozorně si ho vyslechněme, když 
říká – Pane, nevíme, kam jdeš. To přeci vyžaduje odvahu. Má ji někdo z nás? Říct, že 
mnohem častěji nevíme, než víme, kam Pán jde? Kudy nás vede? Pane, nevíme, kam 
jdeš – máme se možná učit říkat s Tomášem, a říkat to Pánu. Pane, nevíme, kam jdeš, 
nebo poupraveno pro dobu po nanebevstoupení: Pane, nevíme, kde jsi. Těžko se 
nám to zjišťuje a často netušíme. Natož abychom dokázali tato tajemství tlumočit 
srozumitelně a věrohodně dnešním lidem. Pane, nevíme. Kým bychom dnes byli jako 
církev, kdybychom se nebáli přiznat, že také nevíme? Kým bychom dnes byli jako 
církev, kdybychom to přestali vnímat jako slabost, ale projev dospělé víry? Mám na 
mysli tu skutečnost, že nevíme, a že je toho mnoho, co nevíme. „Pane, nevíme, kam 
jdeš.“  

Poznámka pod čarou zejména pro mladé lidi, jak to zformuloval jeden můj oblíbený 
autor: „Nebojte se zpochybnit všechno, co se týče víry. Nebojte se tím procesem 
projít. Víra, kterou vám předali rodiče a učitelé ve sborové školce, byla nutně víra 
upravená pro dětské chápání, protože jste tehdy byly děti. Teď už nejste, teď se 
nebojte zpochybnit všechny svaté pravdy víry, žádná otázka není zakázaná. Rodiče 
a kazatelé z toho většinou nejsou nadšení, protože se otevíráte riziku, že o víru 
přijdete, že vás vaše hledání zavede jinam nebo nikam. Ale je to nutné. Když to 
neuděláš, tvoje víra zůstane dětská, postupně možná dětinská a stane se z tebe 
fundamentalista – ze strachu, že by to tak s tou vírou nakonec možná nebylo, budeš 
lpět na liteře a odsuzovat všechny, kdo to dělají jakkoli jinak, třeba jen o milimetr.“  

Je mnoho, co nevíme. A Ježíš to přijímá. Jako tenkrát věděl o Tomášovi, ví i dnes o 
naší nevěře, našem zklamání, naší nejistotě. Já nevím, s jakou mírou důvěry nebo 
pochybování se potýkáte vy. Ale on to ví. O Tomášovi, o mně, o nás. Důležité je, že o 
tom Bůh ví, ale také, že na to odpovídá. Přijímá to a odpovídá v našem dnešním textu 



Tomášovi i nám: „Já jsem ta cesta, pravda i život.“ Slovy „Já jsem“ se představuje Bůh 
Mojžíšovi z hořícího keře, když ho povolal, aby šel za faraonem a řekl mu, aby 
propustil jeho lid. A představuje se jako Bůh jeho otce a praotců, jako Bůh, který vidí 
utrpení, nespravedlnost, slyší úpění, jako Bůh, který vysvobozuje a volá na cestu z 
otroctví do svobody. Když tedy Ježíš říká: Já jsem ta cesta, pravda i život, dochází 
nám, že to mluví sám Bůh, vždyť kdo z lidí by to mohl o sobě říct?  

Já jsem ta cesta. Obraz cesty je srozumitelný a ve všech náboženstvích je cesta 
důležitým symbolem lidského života. Člověk nemá zůstávat na místě; mnohem spíše 
je poutníkem. Naše cesty mohou být dlouhé a klikaté, mohou vést slepými uličkami 
a někdy taky bloudíme. Cesta nemusí být pohodlná – sám Kristus čelil pokušení na 
poušti vyhnout se cestě kříže. Když Ježíš říká, já jsem ta cesta, říká tím také, že není 
jen rádce na cestě, a že cesta, o kterou tu jde, nespočívá jen v dodržování pravidel. 
Ježíš sám je cesta – v něm se člověk setkává s tím, který ho poslal. Proto dodává: 
„Nikdo nepřichází k Otci než skrze mě.“  

Já jsem pravda. Pravda je důležitá, ale všimněte si, že ji Ježíš vtěsnal mezi cestu a 
život. Někteří křesťané chtějí jen pravdu. Ale to je obrovské nepochopení. Dokonce 
je to obrovské nepochopení toho, jak tzv. „přítomné pravdě“ rozuměli samotní 
zakladatelé naší církve. Poslechněte si, co v této souvislosti řekla jedna ze tří 
zakladatelů naší církve: „V chápání pravdy bude vývoj, protože pravda má schopnost 
trvalého rozvíjení se. Naše zkoumání pravdy je stále ještě neúplné. Zatím jsme 
zachytili pouze některé paprsky světla… Jestliže se lidé spokojí se světlem, kterého 
se jim již z Božího slova dostalo, a nemají odvahu Písmo dále zkoumat, zastavují růst 
v poznávání pravdy. Zabřednou do konzervativismu a vyhýbají se diskusím.“ Na 
adresu nazpět zahleděných adventistů při jiné příležitosti poznamenala, že ti, kteří 
se domnívají, že se nikdy nevzdají dlouho ochraňovaných názorů a že nikdy nezmění 
názor, budou velmi zklamáni. Víme, že zakladatelé Církve adventistů sedmého dne 
měli tzv. dynamický koncept toho, co nazývali „přítomnou pravdou“ a stavěli se proti 
ztuhlosti. Nejsme klub lidí, kteří zachovávají názory našich předků. Průkopníci 
adventismu se drželi konceptu, že přítomná pravda nemá statickou a ztuhlou 
povahu, ale dynamicky se rozvíjí. To byl mimochodem jeden z důvodů, proč se třeba 
zdráhali formulovat vyznání víry. A proč nakonec prohlásili, že našim jediným 
vyznáním víry je Bible. Zde je odpověď: Přítomná pravda je pravda na cestě, pravda 
na cestě životem, stále otevřená úpravám. A Ježíš nejen, že ji klade mezi cestu a život, 
ale mluví o pravdě zosobněné v něm. Všechny pravdy směřují od Krista a ke Kristu.  

Já jsem život. Po životě toužíme všichni. TGM ve svých Hovorech říká: „Měříme život 
velmi jednostranně: podle jeho délky, a ne podle jeho velikosti. Myslíme víc na to, 
jak život prodloužit než na to, jak jej opravdu naplnit.“  

Kristus nazývá životem sám sebe a činí si nárok na naplnění naší touhy po životě. 
Teprve skrze něho lze zakusit, jak říká, co znamená skutečné bytí. Bytí pro druhé. 
Čtvrté evangelium různými způsoby hovoří o Ježíši jako o „životě“. V prologu Jana 
čteme, že byl život a život byl světlo lidí. Celé své poselství shrnul Kristus do slov: „Já 
jsem přišel, aby (moje ovce) měly život a měly ho v hojnosti.“ (J 10,10). Ježíš byl 
člověk, ze kterého pramenil život. Když začal mluvit, v jeho posluchačích něco 
ožívalo. Ať se to díky jeho slovům děje stejně i nám dnes.  

Amen  



I když to pro nás není snadné, přesto se odvažujeme modlit, že často nevíme, kam 
jdeš, Bože. Děkujeme však, že jdeš s námi. Vyznáváme, že jsi ta cesta, pravda i život. 
Ber nás na svou cestu, dej, ať tvou pravdu a tebe nově hledáme, a veď nás k životu, 
který se neměří podle délky, ale podle hloubky. 
 

 

POHLED DO HISTORIE CASD 
 

Církev adventistů sedmého dne vznikla a začala působit v 60. letech 19. století v 
Severní Americe. Do začátku 20. století se rozšířila ze Spojených států do zemí všech 
kontinentů, kde zakládala sbory věřících, školy a zdravotní instituce. Největší růst 
zaznamenala po 2. světové válce v západních zemích i v zemích rozvojového světa. 
V roce 2019 působilo jejích více něž 20 tisíc kazatelů a misionářů společně se 21 
miliony členů v 91 tisících sborech v 212 zemích všech kontinentů. 
 

Počátky církve 
Středověká církev se postupně stále více vzdalovala modelu apoštolské církve, 
kterou založil Ježíš Kristus. Úpadek církve přivedl mnohé čestné lidi k úsilí 
reformovat církev. Církev však zásadní reformy odmítala. Z těchto reformačních 
snah Johna Wiklefa, Jana Husa, Martina Luthera a dalších se proto postupně 
formovaly nové, protestantské proudy a církve. 

 

Koncem 18. století se řada duchovních intenzívně zabývala proroctvími Bible o 
druhém příchodu Ježíše Krista. Kolem roku 1830 shromáždil americký kazatel 
William Miller na padesát tisíc lidí, kteří očekávali, že v roce 1844 na svět přijde Ježíš 
Kristus. Tato předpověď se nenaplnila kvůli nesprávně pochopenému proroctví 
Bible, avšak přivedla mnoho lidí k jejímu důkladnému studiu. Jedna skupina 
milleritů při svém zkoumání Bible také poznala, že biblické zprávy o stvoření, 
Desateru Božích přikázání, proroctvích Božích proroků a působení Ježíše Krista 



uvádí jako den odpočinku sobotu, která je svatým znamení mezi Bohem a jeho lidem, 
a objevila i další opomíjené biblické zprávy, například o smrtelnosti duše bez Boha. 
V roce 1863 si dala tato skupina název Církev adventistů sedmého dne, aby položila 
důraz na očekávání brzkého druhého Ježíšova příchodu na svět (advent) a na 
zachovávání svatosti soboty (sedmý den). Na základě biblických proroctví nová 
církev přijala, že Bůh jí svěřil úlohu seznámit s doposud opomíjenými pravdami 
Bible celý svět a nabídnout před rychle se blížícím Božím soudem všem lidem 
smíření a spásu v Ježíši Kristu a pravý obraz Boha jako milujícího Stvořitele a 
Spasitele světa. To se stalo základem celosvětové misie církve. 
 

Stručná data k 31. 12. 2019 
Pokřtěných členů ve světě 21556837 
Sborů na celém světě 91140 
Počet ordinovaných kazatelů v činné službě 20657 
Zemí, kde církev působí 212 
Počet základních škol 6621 
Středních škol 2713 
Vyšších škol a univerzit 118 
Nemocnic a sanatorií 227 
Celkový počet zaměstnanců církve 323072 
Sirotčinců a domovů důchoců 133 
Nakladatelství a tiskáren 60 
Počet jazyků, ve kterých se tiskne literatura 311 
Počet mediálních center 223 
Letecká a říční lékařská péče 0 

(podle zprávy zveřejněné oddělním archivace a statistiky Generální konference 
Církve adventistů s.d. v roce 2020) 
 

Církev adventistů v České a Slovenské republice 
Historie adventizmu v českých zemích začíná kolem roku 1890. První misionář 
Antonín Šimon přišel z Německa a první sbor církve byl založen v roce 1902 v Praze. 
Postupně se rozrůstal počet věřících a byly založeny sbory v Luži, Liberci, Jablonci, 
Těšíně, Brně a na Slovensku. Vydatnou pomocí bylo založení církevního 
nakladatelství v Opavě a později v Brně. Řada kolportérů prodávala knihy a časopisy 
vydávané církví. V roce 1919 vznikla samostatná unie Církve adventistů v 
Československu, která postupně početně rostla. 
 

V roce 1911 bylo na území pozdějšího Československa 249 pokřtěných členů, v roce 
1935 jich bylo 3.546 a v roce 2016 v církvi v České a Slovenské republice 
spolupracovalo 109 kazatelů s 9 810 členy ve 227 sborech a skupinách. 
 
 
 

https://www.adventist.org/en/information/statistics/article/go/-/seventh-day-adventist-world-church-statistics-2015/


 



 



Kreslené příběhy Starého zákona 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Pokračování příště 
 

Smíchovský Zpravodaj, informační týdeník vydává Sbor CASD Praha–Smíchov 
Odpovědný redaktor Jaroslav Bartoš. Vychází každý týden v sobotu v nákladu 130 ks. Případné změny v programu jsou vyhrazeny. 

Uzávěrka příspěvků je čtvrtek. Redakce příspěvky neupravuje a otiskuje je v plném znění. Za tiskové chyby se omlouváme. 
Další informace naleznete na internetových stránkách sboru – www.casdsmichov.cz 

http://www.casdsmichov.cz/

