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Sbor 

Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a 

jsme jimi. 1. Janova 3,1 

 

staršovstvo 

Buďte jednomyslní, pokojní, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. Milost našeho 

Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi. 

2.Korintským 13,11.13 

 

Milovice 

Otec seznámí s tvou věrností své syny.  Izajáš 38,19 

 

Caritas 

Zkroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, Bože, 

nepohrdáš! Žalm 51,19 

 

mládež  

Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl mi, vysvobodil mě od všeho, čeho jsem 

se lekal. Žalm 34,5 

 

dorost 

Já pak s nimi uzavřu tuto smlouvu, praví Hospodin: Můj duch, který na tobě 

spočívá, a má slova, která jsem ti vložil do úst, nevzdálí se z úst tvých ani z úst 

tvého potomstva ani z úst potomstva tvého potomstva od nynějška až na věky, 

praví Hospodin. Izajáš 59,21 

 

velká besídka 

Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko 

zlé kvůli mně. Matouš 5,11 



malá besídka 

Já půjdu před tebou, vyrovnám nerovnosti, rozrazím bronzová vrata, železné 

závory zlomím. Tobě dám poklady v temnotě skryté i sklady nejtajnější a 

poznáš, že já jsem Hospodin, který tě volá jménem, Bůh Izraele. Izajáš 45,2-3 

 

maminkovská skupinka 

Spravedlivý je jako strom zasazený u pramenitých vod, který dává své ovoce 

časem svým a jehož listí nevadne. Žalm 1,3  Z 

 

Bayston Hill 

...neboť toto praví Hospodin, Bůh Izraele: "Mouka ve džbánu neubude a olej v 

láhvi nedojde až do dne, kdy dá Hospodin zemi déšť." 1.Král. 17,14 

 

senioři 

Já miluji ty, kdo milují mne, a kdo mě za úsvitu hledají, naleznou mne. Př .8,17 

 

penzion 

Tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým 

synům a budeš o nich rozmlouvat. 5.Moj.6,6-7 

 

skupinka u Marušky 

Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně! Tam udílí Hospodin své 

požehnání, život navěky. Žalm 133,1 

 

skupinka Palánovi 

Nic jsme si na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a 

oděv, spokojme se s tím. 1.Tim.6,7-8 

 

59.PH 

Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Lukáš 19,10 

 


