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Vděčnost
Vděčnost je způsob jak vidět a žít život plný naděje, proto v modlitbách děkujeme za:

 svobodu zvěstování a dar modlitby
 za Boží doprovázení a vyslyšené modlitby
 za naději, že všechno věřícím v Boha napomáhá k dobrému
 za Kristovu církev
Prosíme
Přímluvy jsou způsob lásky a zápasu za bližní. Přímluvy nám pomáhají uvidět v bližních, obraz
neviditelného Boha. Přímluvy nás spojují do jednoho hlasu, aby se nebe rozechvělo našimi tužbami.
Přímluvy nás samotné proměňují, abychom přestali být sobeckými. Proto se přimlouváme:

Sborové záležitosti a náš osobní život víry
 za osobní duchovní růst
 za zdravá manželství a rodiny ve sboru, ve kterých se sdílí radostný život naplněný láskou
 za odvahu promýšlení, co znamená být solí a světlem ve světě kolem nás. Osobně i jako sbor.
 za ty, kteří kážou boží slovo, aby jim Duch Boží dal slova k našemu poučení, radosti i naději
 za požehnání a zmocnění pro ty, kdo slouží dětem, dorostu a mládeži
 za to abychom byli místem, kde uctíváme Boha ve víře už i za ty, kteří tak ještě nečiní
 za všechny, kteří se vzdálili Pánu Ježíši a prožívají krizi víry, aby nalezli i ve sborovém
společenství své místo, za ty kteří slyšeli, ale nevyslechli tichý hlas Boží
 za rozpoznání, jakými cestami a aktivitami má náš sbor jít
Nemocní
manželé Tesárkovi, s. V. Herníková, D. Burešová, Jitka Ryzí, M. Kotouček, P. Stojan, M.
Čtvrtníčková, M. Špidlíková, Jiřina Preislerová, l. Bukáčková, J. Tlustoš, Anna Kotrlová
(P.Rybná), L. Beranová, M. Trumpešová, kaz. D. Smetana,……
Staršovstvo
 za jednotu a rozpoznání Božího vedení a směrování sboru
 Boží ochranu pro starší a jejich rodiny, jejich vystrojení a zmocnění k pastýřské službě, aby
byli dobrými pastýři „stáda“
Misie a evangelizace





za osobní pochopení, že evangelizace není aktivita, ale způsob života
za otevření očí tam, kde Bůh připravil příležitosti ke svědectví
za odvahu žít život víry, byť by to přinášelo nepohodlí
za to abychom církev zakoušeli jako místo přijetí a uzdravení pro všechny, kdo zápasí
s různými bolestmi, traumaty, závislostmi, pokušeními…

obecné věci světa kolem nás





za povolební vyjednávání, aby se věci veřejné spravovaly moudře a podle práva
za hledání a vývoj vakcíny na nemoc Covid-19
za rodiny, které se ocitají v nouzi z důvodu ztráty zaměstnání
za pronásledované křesťany i další, kteří pro názor nebo vyznání trpí.

Jakub 5:16 Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého,
abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.

