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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 

 bratra kazatele Petra Asszonyiho a jeho rodinu a ochotu jít spolu s námi za Pánem Ježíšem 

 posílení manželů Tesárkových a dalších nemocných 

Prosíme za  

Sborové záležitosti  

 požehnání a zmocnění pro ty, kdo budou sloužit dětem a mládeži v novém školním roce. Ať vyroste gene-

race milující Pána Ježíše a žijící v Jeho moci.  

 děti a mládež na školách. 

 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 

 požehnání pro Edit Juračkovou a Michala Soukupa, kteří chtějí uzavřít manželství 

 ochranu rodin, abychom v rodinách prožívali Boží ochranu a požehnání. 14.9.2019 je celostátní den pro ro-

dinu a manželství - pochod na podporu požadavku ústavní definice manželství jako svazku muže a ženy 

Nemocní  

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

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

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

Staršovstvo 

 jasné slyšení Božího hlasu pro vedení sboru i za osobní životy  

 moudrost v zabezpečování všeho ve sboru, včetně poznání, 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 

 volební komisi, která připravuje volby nového staršovstva, za zvolení nového staršovstva, které bude slou-

žit od ledna 2020 a za bratry ochotné stát v této službě 

 Misie a evangelizace 

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

 ať je náš sbor (naše společenství) místem přijetí a uzdravení pro všechny, kdo zápasí s různými bolestmi, 

traumaty, závislostmi, pokušeními… 

 Modleme se za Súdán. Populace: 37,345,935 Náboženství: islám, menšina křesťanství. Během roku 2019 

bylo 40 křesťanů zadrženo a zničeno mnoho církevních budov. Přesto, že je oficiálně v Súdánu náboženská 

svoboda, konvertování ke křesťanství je trestáno smrtí. Přimlouvejme se - za pokoj a stabilitu mezi kmeno-

vými skupinami a vojenskými veliteli, kteří pokračují v soupeření o moc. - Za vládní  vedoucí, aby vedli 

zemi s integritou a spravedlností - za církev, aby rostla duchovně silná navzdory intenzivnímu utrpení a 

pronásledování. Nezasažený národ Shaikia - Populace: 1 milion. Tato skupina Arabů se nachází pouze na 

území Súdánu a jsou to převážně zemědělci. Z 91 % jsou to muslimové, zbylá procenta jsou domorodá ná-

boženství. Bible do jejich jazyka je přeložena pouze z části. 

Národ a Izrael  

 aby parlament neodhlasoval definici manželství jako svazek dvou osob, čímž by se umožnily i sňatky ho-

mosexuálních 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, teroristy a za duchovní probuzení Židů a volby do Knesetu 17.9. 

 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….)  

Jak je na tom člověk, který se bojí Hospodina?  

Bude ho vyučovat cestě, kterou si má zvolit.  
Žalm 25:12 


