
Novoroční hesla pro Sbor CB Praha 3 – pro rok 2019 

Sbor: „Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.“  (Římanům 12,21) 

Staršovstvo: „Umíráme-li, umíráme Pánu. Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu.“ 

(Římanům 14,8) 

Hospodářská rada: „I já budu nad Jeruzalémem jásat a veselit se ze svého lidu. Nikdy 

víc už nebude v něm slyšet pláč ani křik.“ (Izajáš 65,19) 

Besídka: „Ty jsi mi dal zakusit četná zlá soužení a zase mi život vracíš a z propasti 

země přivádíš mě nazpět.“ (Žalm 71,20) 

Dorost: „Jak veliká jsou jeho znamení, jak mocné jsou jeho divy! Jeho království je 

království věčné, jeho vladařská moc po všechna pokolení.“ (Daniel 3,33) 

Mládež Basic: „Duch je tím Pánem, kde je Duch Páně, tam je svoboda.“                              

(2. Korintským 3,17) 

Skupina Žižkoff: „Bratří, já nemám za to, že jsem již u cíle; jen to mohu říci: 

zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych 

získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši.“ (Filipským 3,13-14) 

Senioři: „Děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za 

spolehlivého a určil ke své službě“ (1. Timoteovi 1,12) 

Diakonská skupina: „Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že nám 

dal svého Ducha.“ (1. Janova 4,13) 

Pěvecký sbor: „Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny.“                

(Přísloví 16,3) 

Stacionář: „Co dává život, je Duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám 

mluvil, jsou Duch a jsou život.“ (Jan 6,63) 

Mladé rodiny: „Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele.“ (Žalm 121,4) 

Skupina sester: „Hospodin na lidi pohlíží z nebe, chce vidět, má-li kdo rozum, 

dotazuje-li se po Boží vůli.“ (Žalm 14,2) 

Střížkov: „Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo 

trpí, vždyť i vás může potkat utrpení.“ (Židům 13,3) 

Úvaly: „Vy však jste `rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející 

Bohu´, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého 

podivuhodného světla.“ (1. Petrova 2,9) 


