
 

BIBLICKÉ TEXTY VYBRANÉ NA ROK 2018 PRO CB V JABLONCI NAD NISOU: 
 

STANICE CB JABLONEC NAD NISOU: 
Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.“ (Jan. 8:32 CSP) 
MÍSTNÍ STARŠOVSTVO V JN: 
Pohleďte, jakou lásku nám Otec dal, abychom byli nazváni Božími dětmi; a 
také jimi jsme. Proto nás svět nezná, neboť nepoznal jeho. (1 Jan. 3:1 CSP) 
STANICE SMRŽOVKA: 
Samuel řekl: Má Hospodin zalíbení v zápalech a obětech jako v poslouchání 
Hospodina? Hle, poslouchat je lepší než oběť, dávat pozor je víc než tuk 
beranů (1 Sam. 15:22 CSP) 

STANICE SEMILY: 
Slovo Boží není spoutáno. (2 Tim. 2:9 CSP) 
MALÁ BESÍDKY: 
Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, se i já přiznám před svým 
Otcem, který je v nebesích. (Mat. 10:32 CSP) 
VELKÁ BESÍDKA: 
Ať nikdo nehledá vlastní zájmy, nýbrž zájmy toho druhého. (1 Kor. 10:24 CSP) 

DOROST: 
Sdílejte se se svatými v jejich potřebách, usilujte o pohostinnost. (Ŕ. 12:13 CSP)  

MLÁDEŽ: 
Dobrotivá ruka našeho Boha je nade všemi, kdo ho hledají, ale jeho moc a 
hněv je proti všem, kdo ho opouštějí. (Ezdr. 8:22 CSP) 
SKUPINA ROMŮ: 
Horlivě usiluj, aby ses před Boha postavil jako člověk osvědčený, pracovník, 
který se nemusí stydět a který správně rozděluje slovo pravdy. (2 Tim. 2:15 CSP) 

PĚVECKÝ SBOR: 
Kdo věří ve mne, jak praví Písmo, řeky živé vody poplynou z jeho nitra!“ (Jan. 
7:38 CSP) 

SKUPINA MAMINEK: 
V naději se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbě vytrvalí. (Ř. 12:12 CSP) 

DOMOV DŮCHODCŮ V JN: 
Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem, nespoléhej se na svoji rozumnost. 
(Př. 3:5 CSP) 
VĚZENÍ RÝNOVICE: 
Mějte «tedy» v sobě to smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši. (Fil. 2:5 CSP)  
ŽNM (ŽENY NA MODLITBÁCH) 
Ty, kdo mne ctí, poctím, ale ti, kdo mnou opovrhují, budou prokleti! (1 Sam. 
2:30 CSP) 
 
Vybráno na Silvestra 31.12.2017 ve shromáždění v J. n N. 
 


