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Sbor:  

Hojný pokoj mají ti, kdo milují tvůj Zákon, o nic neklopýtnou.  

(Ž 119,165 ČEP) 

 

Staršovstvo:  

Je mi známo, Hospodine, že cesta nezávisí na člověku ani jistota kroku 

na tom, kdo jde. (Jr 10,23 ČEP) 

 

Hospodářská rada:  

Dej, ať se zas veselím z tvé spásy, podepři mě duchem oddanosti.  

(Ž 51,14 ČEP) 

 

Besídka:  

Nevzrušuj se kvůli zlovolníkům, nezáviď těm, kdo jednají podle. Uvadají 

rychle jako tráva, jak zelené býlí zvadnou. (Ž 37,1-2 ČEP) 

 

Dorost:  

On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých 

cestách.(Ž 91,11 ČEP) 

  

Mládež:  

Sešli své světlo a svoji věrnost; ty ať mě vedou, ty ať mě přivedou k tvé 

svaté hoře, k příbytku tvému, a já tam přistoupím k božímu oltáři, k Bohu, 

zdroji své jásavé radosti. (Ž 43,3-4 ČEP) 

 

Senioři:  

Bože, naše spáso, pomoz nám pro slávu svého jména, vysvoboď nás, 

zprosť nás hříchů pro své jméno! (Ž 79,9 ČEP) 

 

Diakonská skupinka:  

Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do 

záhuby. (Ž 1,6 ČEP) 

 

Hudba a zpěv:  

Poslouchejte mě a plňte má slova, všechno, co vám přikazuji, a budete 

mým lidem a já vám budu Bohem. (Jr 11,4 ČEP) 

 

Stacionář:  

Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, 

popouzí k hněvu. (Př 15,1 ČEP) 

 

Skupinky:  

Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají 

opravdově. (Ž 145,18 ČEP) 



Biblická hesla pro rok 2022 

 

2 
 

 

Střížkov:  

Na soudu opět zavládne spravedlnost, půjdou za ní všichni, kteří mají 

přímé srdce. (Ž 94,15 ČEP) 

 

Angličtina:  

Nechoďte za jinými bohy, neslužte jim a neklaňte se jim. Neurážejte mě 

dílem svých rukou a já s vámi nenaložím zle. (Jr 25,6 ČEP) 

 

Legoklub:  

Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. (Mt 10,7 ČEP) 

 

Úvaly:  

Verš vytáhneme v Úvalech 2. 1. 2022. 

 

Tým Směřování sboru:  

Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. (Ž 121,7 ČEP) 

 

Rodiny:  

Nyní tedy, děti, zůstávejte v něm, abychom se nemuseli bát, až se 

ukáže, a nebyli jím zahanbeni při jeho příchodu. (1J 2,28 ČEP) 

 

Tým přenosů bohoslužeb: 

 Verš můžeme dotáhnout v neděli 2.1. 

 

Grafický tým: 

 Verš můžeme dotáhnout v neděli 2.1. 
 


