
 

BIBLICKÉ TEXTY VYBRANÉ NA ROK 2019 PRO CB V JABLONCI NAD NISOU: 
 

STANICE CB JABLONEC NAD NISOU: 
A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku." (Mat. 28:20 CEP) 
MÍSTNÍ STARŠOVSTVO V JN: 
Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. (Jan. 
1:12 CEP) 
STANICE SMRŽOVKA: 
24 Odlož do prachu svá zlatá zrnka, mezi potoční skaliska ofirské zlato. 25 Pak bude 
Všemocný sám tvým zlatem, bude ti hromadou stříbra. (Job 22:24-25 CEP) 
STANICE SEMILY: 
32 Kdo se vyhýbá trestu, neváží si vlastního života, kdežto kdo domluvy poslouchá, 
získává rozum. (Př. 15:32 CEP) 
MALÁ BESÍDKA: 
7 Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy. 8 
Nestyď se tedy vydávat svědectví o našem Pánu (2 Tim. 1:7-8 CEP) 
VELKÁ BESÍDKA: 
25 Budete sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná tvému chlebu a tvé vodě. 
(Exod. 23:25 CEP) 
DOROST: Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou. (1 Paral. 29:14 CEP) 
MLÁDEŽ: 
14 Kdo své milosrdenství bližnímu odepírá, ten opouští bázeň Všemocného. (Job 
6:14 CEP) 
SKUPINKA ROMŮ: 
17 Poznal jsem, můj Bože, že ty zkoumáš srdce a že máš zalíbení v přímosti. (1 Paral. 
29:17 CEP) 
PĚVECKÝ SBOR: 
7 Všechnu 'svou starost vložte na něj', neboť mu na vás záleží. (1 Petr. 5:7 CEP) 
SKUPINA MAMINEK: 
15 Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou 
a vůči všem. (1 Tes. 5:15 CEP) 
DOMOV DŮCHODCŮ V JN: 
Všichni se oblecte v pokoru jeden vůči druhému, neboť 'Bůh se staví proti pyšným, 
ale pokorným dává milost'. (1 Petr. 5:5 CEP) 
VĚZENÍ RÝNOVICE:  
Hospodin je štítem všech, kteří se k němu utíkají. (2 Sam. 22:31 CEP) 
ŽNM (ŽENY NA MODLITBÁCH) 
22 Přijímej z jeho úst naučení, vkládej si do srdce jeho slova. (Job 22:22 CEP)  
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