Celý sbor
Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Ef 6:11
Staršovstvo
Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo
v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. J 3:16
Mládež
Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. Mt 5:48
Besídka
Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši. Ga 3:26
Awana
Chci tě vyvyšovat, Bože můj a Králi, tvému jménu dobrořečit navěky a navždy.
Ž 145:1
Biblická hodina
Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Ř 8:1
Chvály
Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já k nim patřím na prvním
místě. 1.Tim 1:15
Modlitební
Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů. 1K 12:27
K3 Sezimák
A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti
nám. Mt 6:12
Sezimák sbor
Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám
dám odpočinout. Mt 11:28
Gospel
Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Lk 19:10

Skupinka Sezimák Havlíkovi
On svou silo učinil zemi, svou moudrostí upevnil svět, svým rozumem napjal
nebesa. Jr 51:15
Exit tech klub
Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden
druhému. Ř 12:10
Klub čtení Bible
Následuj mne! J 21:19
Dámská
Kdo může zabránit, aby byli vodou na pokřtěni ti, kteří přijali Ducha svatého
jako my? Sk 10:47
Ženušky berušky na Pražáku
Nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. Ef 5:17
Sirény
Plni Ducha zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce. Ef 5:19
Deskovky
Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. J 15:1
Festival Brána
Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus. Ef 5:14
„Prase“
V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna,
abychom skrze něj měli život. 1J 4:9
Bunkr
Bůh tímto způsobem vyplnil, co předem ohlásil ústy všech proroků, že jeho
Mesiáš bude trpět. Sk 3:18

