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Sbor:
Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. (1Te 5,16-17 ČEP)

Staršovstvo:
Nebudete-li stálí ve víře, neobstojíte! (Iz 7,9 ČEP)

Hospodářská rada:
Nikdo není jako ty, Hospodine, jsi veliký a veliké je tvé jméno pro tvou
bohatýrskou sílu. Kdo by se tě nebál, Králi pronárodů? Úcta patří jenom
tobě! (Jr 10,6-7 ČEP)

Besídka:
Hospodinova sláva potrvá věčně! Hospodin se bude radovat ze svého
díla. (Ž 104,31 ČEP)

Dorost:
Nad hukot mohutných vodstev, nad vznosné příboje mořské je
vznešenější Hospodin na výšině. (Ž 93,4 ČEP)

Mládež:
Někdy se člověku zdá cesta přímá, ale nakonec přivede k smrti.
(Př 14,12 ČEP)

Senioři:
Dotazujte se na Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud
je blízko. (Iz 55,6 ČEP)

Diakonská skupinka:
Je mi známo, Hospodine, že cesta nezávisí na člověku ani jistota kroku
na tom, kdo jde.  (Jr 10,23 ČEP)

Hudba a zpěv:
Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve
známost jeho skutky, zpívejte mu, pějte žalmy, přemýšlejte o všech jeho
divech, honoste se jeho svatým jménem. (Ž 105,1-3 ČEP)
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Stacionář:
Pojďte, zaplesejme Hospodinu, oslavujme hlaholem skálu své spásy,
vstupme před jeho tvář s díkůvzdáním, oslavujme ho hlaholem žalmů!

(Ž 95,1-2 ČEP)

Skupinky:
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já tě vyučuji tomu, co je ku prospěchu,
uvádím tě na cestu, po níž půjdeš. (Ž 48,17 ČEP)

Střížkov:
Vytáhneme na setkání na Střížkově 4.1.2023.

Angličtina:
On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému.
(Iz 40,29 ČEP)

Úvaly:
Vytáhneme na shromáždění v Úvalech 8.1.2023.

Rodiny:
Také toto pochází od Hospodina zástupů. Podivuhodný je ve svém
úradku, veliký ve své pohotové pomoci.  (Iz 28,29)

Tým přenosů bohoslužeb:
Vzdávám tobě chválu, Hospodine! Rozhněval ses na mě, tvůj hněv se
však odvrátil a potěšils mě.  (Iz 12,1 ČEP)

Grafický tým:
Můj podíl je Hospodin,“ praví má duše, proto na něj čekám.  (Pl 3,24)
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