
Využijte příležitost Velikonoc ke službě 

Drazí spolupracovníci na Božím díle, následujme naše Pána Ježíše Krista v Jeho lásce k nevěřícím a touze 
sloužit jim ke spasení! Abychom mohli nést Boží světlo skrze velikonoční služby obyčejným, starým, 
nemocným a vězněným, potřebujeme i Tebe! 

Služba ve vazební věznici v Litoměřicích - čtvrtek 13. 4. v 7:45 v modlitebně u metodistů 
Setkáme se v modlitebně metodistů v ulici Sládkova v Litoměřicích. Po společné přípravě vyrazíme pěšky ke 
vchodu do věznice, kde začínáme kolem 8:30. Každý účastník musí být plnoletý a musí mi nahlásit 
nejpozději do pondělí 10. 4. číslo svého občanského průkazu. Občanku si nesmíme zapomenout vzít 
s sebou. Ukončení služby nejpozději v 12:00. 

Ve věznici budeme sloužit asi třicetiminutovým programem postupně přibližně 5 skupinám. Zapojit se 
můžete osobní účastí jedním z těchto způsobů: zpěvem písní, hrou na hudební nástroj, svědectvím, 
přípravou veršíků, krátkým zamyšlením, přenášením věcí nebo svou samotnou přítomností a interakcí  
s vězni. 

Služba v Hospici sv. Štěpána - čtvrtek 13. 4. v 15:30 
Setkáme se v 15:30 rovnou v Hospici v prvním patře v knihovně. Rozdělíme se do dvou menších skupin, 
každá pro jedno patro. Po společné přípravě, tedy přibližně od 16:00 budeme chodit z pokoje na pokoj 
k jednotlivým pacientům. Na každém patře jich je až 13. Skončíme nejpozději kolem 17:30. 

Zapojit se můžete osobní účastí jedním z těchto způsobů: zpěvem písní, hrou na hudební nástroj, 
svědectvím, krátkým zamyšlením, přenášením věcí nebo svou samotnou přítomností a interakcí s pacienty 
a umírajícími. 

Pouliční evangelizace o Bílou sobotu v Litoměřicích - sobota 15. 4. v 8:30 
Setkáme se v 8:30 velké učebně v suterénu sborového domu. Po společných modlitbách se rozdělíme na 
dvě skupiny. Na ty, kteří zůstanou na místě a budou se dále během evangelizace modlit za Boží požehnání 
pro druhou skupinu a na ty, kteří vyjdou do ulic. Vydáme se na litoměřické náměstí a na jiná místa, kde se 
můžeme setkat s lidmi. Vedeni a vyzbrojeni Duchem svatým budeme ve dvojicích oslovovat různé lidi a 
prostřednictvím otázek a rozhovorů jim chceme zvěstovat evangelium. Také je budeme zvát nedělní 
shromáždění, na kurz objevování křesťanství a do mládeže. Po skončení se opět sejdeme ke sdílení našich 
svědectví z evangelizace, modlitbám a ke chválám. Předpokládaný konec nejpozději v 12:00. 

 
Přihlásit se můžete níže a u mě. Ať vám Pán bohatě požehná! 
Martin Růžička - misijní pracovník a předseda misijní rady - telefon: 721751219, email: akce@bjbltm.cz 

Vazební věznice Hospic sv.Štěpána Pouliční evangelizace 

   

 


