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Díky Bohu za 

 Jeho velikou moc a obrovskou trpělivost s námi až doposud 

 Boží Slovo, které můžeme svobodně číst a zvěstovat lidem kolem nás 

 služebníky v besídce, dorostu, v mládeži v Elimu a za požehnání po celý školní rok 

 našeho nového kazatele Petra Asszonyiho a jeho rodinu a ochotu jít spolu s námi za Pánem Ježí-

šem 

 milost, že se Marcelce a Pavlíkovi Kratochvílovým narodil zdravý syn Nikolas 

 

Prosíme za  
 

Sborové záležitosti  
 duchovní obnovu a novou touhu po Bohu, Jeho slovu, modlitbě a zápas o spasení lidí kolem nás 

 obnovování a prohlubování naší první lásky ke Kristu i k sobě navzájem 

 všechny, kteří se vzdálili Pánu Ježíši a prožívají krizi víry 

 vystrojení k následování Pána Ježíše pro ty, kteří touží ve křtu vyznat Pána Ježíše, jako svého Pá-

na a Vykupitele 

 požehnání pro Katku Burešovou a Marka Toula, kteří chtějí uzavřít manželství 

 ochranu na dovolenkách a za milost načerpání nových duchovních i tělesných sil  

Nemocní  

manželé Tesárkovi, s. V. Herníková, D. Burešová, Jitka Ryzí, M. Kotouček, P. Stojan, M. Čtvrt-

níčková, M. Špidlíková, Jiřina Preislerová, J. Tlustoš, Anna Kotrlová (P.Rybná), M. Lachman, 

M. Trumpešová, J. Pavlíček, K. Vybíhal, kaz. D. Smetana, vikář V. Hlásek…… 

Staršovstvo 

 jasné slyšení Božího hlasu pro vedení sboru i za osobní životy  

 moudrost v zabezpečování všeho ve sboru, včetně světla od Pána Ježíše, jak spolupracovat 

s misijní skupinou a jak si navzájem být k požehnání 

 Boží ochranu pro starší a jejich rodiny, jejich nové vystrojení a zmocnění k pastýřské službě  

 Misie a evangelizace 

 moudrost, jak oslovovat lidi ze světa a vést je k Pánu Ježíši 

 LetWork 2019 který se uskuteční v týdnu 1.7. – 7.7.2019. LetWork není ukončením LetFestu 

v Letovicích, ale časem pro zastavení, nadechnutí a budování nových vedoucích pro práci ELIMu 

a další LetFesty 

Národ a Izrael  

 aby parlament neodhlasoval definici manželství jako svazek dvou osob, čímž by se umožnily 

i sňatky homosexuálních párů – včetně adopcí a všeho, co s tím souvisí, 

 milost k pokání a navrácení se církve a pak celého národa k Bohu 

 Boží ochranu pro Izrael před nepřáteli a teroristy a za duchovní probuzení Židů 

 za křesťany z Číny, aby jim byl udělen azyl a nemuseli se vrátit do komunistického teroru 

 za pronásledované křesťany a církev ve světě (hlavně muslimský svět, Severní Korea….)  

 

 

Proto přepásejte bedra své mysli, buďte střízliví, dokonale upněte svou naději k mi-

losti, která je vám přinášena ve zjevení Ježíše Krista. 
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