
 

 

 

Bud silný! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krajský sjezd 2018 – 2019 se zástupcem pobočky  

 

 

Datum:__________________________________ 

Jméno:__________________________ Věk:____  

Sbor:____________________________________ 
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Jehovovi můžeš poděkovat za sjezd tím, že dáš příspěvek do schránky.  

Můžeš připomenout i rodičům, aby nezapomněli přispět. 

 

 

 

V celém sešitě je použitý na nadpisy font Jokerman, tento font zná háčky 

nad písmeny pouze u ž a š, proto jinde chybí (neumí č, ř, ě, ů). Tvůj úkol je 

chybějící háčky najít a doplnit. 
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Bud silný! 

JOZUE 1:9 

„Nepřikazoval jsem ti? Buď odvážný a silný. Nebuď otřesen ani se neděs, neboť Jehova, tvůj 

Bůh, je s tebou, kamkoli půjdeš.“ 

DOPOLEDNE 

9.40 Hudba 

9.50 Písen c. 60 a modlitba 

10.00 Sílu cerpáme od Jehovy 

Kdo nám dává sílu? 

____________________________________________________  

Nepřikazoval jsem ti? Buď odvážný a silný. Nebuď otřesen ani se neděs, neboť Jehova, tvůj 

Bůh, je s tebou, kamkoli půjdeš.“ (Jozue 1:9) 

Bůh vzbuzuje bázeň z tvé velkolepé svatyně. Je BOHEM Izraele, dává sílu, dokonce i moc lidu. 

Požehnaný buď Bůh. (Žalm 68:35) 

Kolikrát se v těchto textech objevuje slovo Bůh? Co nám Jehova dává? 
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14.45 Písen c. 43 a oznámení 

14.55 „Stůjte pevně ve víře, ... buďte silní“ 

Díky čemu můžeme stát „pevně ve víře“ a být silní? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

 

K oběma mužům napiš jména, obrázky vybarvi. Doplň, co říkají. (1. Mojžíšova 25:27-34) 

Hebrejcum 12:16,17 

„aby zde nebyl žádný smilník ani žádný, kdo neoceňuje posvátné věci, jako Esau, který se vzdal 

svých prvorozeneckých práv výměnou za jedno jídlo. Víte přece, že také potom, když chtěl 

zdědit požehnání, byl zamítnut, protože nenašel místo pro změnu smýšlení, ačkoli ji se slzami 

s opravdovostí hledal.“ 

15.55 písen c.138 a modlitba 
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14.15 Série proslovu: Podporuj Jehovovu svrchovanost 

© V mládí 

Co mladým pomuže podporovat Jehovovu svrchovanost? 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

© V manželství 

Co  manželským párům pomůže podporovat Jehovovu 

svrchovanost? 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

(Mat. 22:37, 39) 

První přikázání 

Budeš milovat Jehovu, svého Boha, celým svým _________________ 

a celou svou __________________ a celou svou ________________.‘ 

Druhé přikázání 

‚Budeš milovat svého _______________ jako sám ______________.‘ 
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10.15 Posiluj svou víru 

Jak mužeme neustále posilovat svou víru?  

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

Dolu napište slova, která najdete na souřadnicích. Př. D3 Bez 

 A B C D 

1 se stává nadto přibližuje musí 

2 odměny  víry je neboť  dárcem 

3 nemožné  kdo se kdo ho Bez  

4 líbit se [mu] že je a že k Bohu věřit 

5 s opravdovostí ten těm hledají 

_______ ___________ _________ _____________ ______________, 

       D3                 B2                      B1                A3                        A4 

__________ ________, __________ ______________ ____________, 

           C2               B5              B3                       C1                            C4 

_______ _________ _______________ _____________ ___________ 

      D1             D4                      B4                            A1                   D2 

______________ ______, _______________ ____________________ 

            A2                    C5                    C3                                A5 

______________. (Hebrejcům 11:6) 

            D5 
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10.30 S nadšením se věnuj kázání, vyucování a školení 

Jak víme, že nám Jehova v práci, kterou nám sveril, bude pomáhat? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

„Ale buď nyní silný, Zerubbabeli,‘ je Jehovův výrok, ‚a buď silný, veleknězi Jozue, synu 

Jehocadakův.‘ ‚A buďte silní, všichni lidé země,‘ je Jehovův výrok, ‚a pracujte.‘ ‚Vždyť já jsem 

s vámi,‘ je výrok Jehovy vojsk. ‚[Vzpomeňte si] na to, co jsem s vámi uzavřel, když jste vyšli 

z Egypta a [když] můj duch stál mezi vámi. Nebojte se.‘“ „Tak totiž řekl Jehova vojsk: ‚Ještě 

jednou — je to chvilka — a rozkymácím nebesa a zemi a moře a suchou zemskou půdu.‘ 

‚A budu kymácet všemi národy, a žádoucí věci všech národů vejdou; a naplním tento dům 

slávou,‘ řekl Jehova vojsk. ‚Mé je stříbro a mé je zlato,‘ je výrok Jehovy vojsk. ‚Větší bude sláva 

tohoto pozdějšího domu než [sláva] dřívějšího,‘ řekl Jehova vojsk. ‚A na tomto místě dám mír,‘ 

je výrok Jehovy vojsk.“ (Ageus 2:4-9) 

Kolikrát se v této Biblické pasáži objevuje Boží jméno? __________________________ 

Zvýrazni jej barevně. 
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ODPOLEDNE 

13.20 Hudba, 13.30 Písen c. 42, 13.35 Vyprávění zážitků 

13.45 Studium Strážné veže 

 

 

 

Udělej čárky k bratrovi nebo sestře, podle toho kdo má komentář. 

Spočítej kolik sester a bratrů mělo komentář. 

 ______________ ______________ 
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11.35 Proslov ke krtu 

Co popřejeme nově pokřtěným? 

14 + 9 = ______ Ď 

26 - 8 = ______S 

6 + 18 = ______ B 

3.4 = ______ I pro malé 3+3+3+3=__________ 

16 - 12 = ______ L 

4.2 = ______ U pro malé 4+4=_________ 

7.5 = ______ Ý pro malé 7+7+7+7+7=_________ 

33 + 22 = ______ N 

“ __ __ __ __ __ __ __ __ __ “  

     24   8    23            18   12   4      55   35   

Kolik bylo pokřtěných? ________  

Znáš někoho, kdo se dnes křtil? Napiš jeho jméno:  

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

12.05 Písen c. 139 
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10.55 Písen c. 23 a oznámení 

11.05 Buď silný, i když jsi slabý 

Jak nás Jehova posiluje, když zažíváme nejakou nárocnou situaci? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

Co nám pomůže, když máme těžkosti? ____________________________________________ 

ČESNEK, EMISE, KNIHA, OVEČKA, PROFIL, PUDING 

O Č G M A L 

V E N H O I 

E S I M E F 

Č N D D L O 

K E U I T R 

A K P B A P 

 

  


