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 Sbor: „Když jsem vzýval Hospodina, jemuž patří chvála, byl jsem zachráněn před svými 

nepřáteli.“ (Žalm 18,4) 

 

 Staršovstvo: „Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese 

hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.“ (Jan 15,5) 

 

 Hospodářská rada: „To, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to 

myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.“ (Jeremjáš 29,11) 

 

 Besídka: „Láska neudělá bližnímu nic zlého. Je tedy láska naplněním zákona.“ (Římanům 13,10) 

 

 Dorost: „Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech 

svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.“ (Přísloví 3,5-6) 

 

 Mládež BASIC: „Shledal jsem, že není nic lepšího, než když se člověk raduje z toho, co koná, 

neboť to je jeho podíl.“ (Kazatel 3,22) 

 

 Mládež ŽIŽKOFF: „Je mi známo, Hospodine, že cesta nezávisí na člověku ani jistota kroku na tom, 

kdo jde.“ (Jeremjáš 10,23) 

 

 Senioři: „Přichází hodina, ano již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu 

a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili.“ (Jan 4,23) 

 

 Skupina sester: „Je dobré, když člověk potichu čeká na spásu od Hospodina.“  

(Pláč 3,26) 

 

 Pěvecký sbor: „A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblacích s velikou mocí a slávou. Tehdy 

vyšle anděly a shromáždí své vyvolené od čtyř úhlů světa, od nejzazších konců země po nejzazší 

konec nebe.“ (Marek 13,26-27) 

 

 Diakonie: „Byl jsem pokořen a bylo mi to k dobru, naučil jsem se tvým nařízením. Zákon tvých úst 

je mi dražší než tisíce hřiven zlata nebo stříbra.“ (Žalm 119, 71-72) 

 

 Stacionář: „Panovník navěky nezavrhne. Zarmoutí-li, slituje se pro své velké milosrdenství. Z 

rozmaru totiž lidské syny nepokoří ani nezarmoutí.“ (Pláč 3,31-33) 

 

 Střížkov: „Já budu s tebou, je výrok Hospodinův, a zachráním tě.“ (Jeremjáš 30,11) 

 

 Úvaly: „V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým.“ (Efezským 5,21) 


