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Díky Bohu za 

 Pána Ježíše a Jeho oběť za nás a naše spasení 

 Jeho velikou moc a obrovskou trpělivost s námi až doposud 

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

 Milost, že i v tomto školním roce můžou být děti vyučovány Božímu Slovu 

Prosíme za  

Sborové záležitosti  

 Požehnání a zmocnění pro ty, kdo slouží dětem a mládeži v novém školním roce. Ať vyroste genera-
ce 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 Ráchel Sabolovou a Benjamína Marečka, kteří chtějí uzavřít manželství 

Nemocní  

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

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

vá (2. 10. nastupuje do nemocnice na operaci kolena), M. Trumpešová, K. Vybíhal, kaz. D. Smeta-

na,…… 

Staršovstvo 

 Jasné slyšení Božího hlasu pro vedení sboru i za osobní životy  

 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 bu-
de sloužit 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 bo-
lestmi, traumaty, závislostmi, pokušeními… 

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, 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….)  
 

“Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou 

byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.” 

1 Kor. 10:13 



 

Několik myšlenek k modlitbám a půstu na měsíc Říjen 

SOLA GRATIA  POUHOU MILOSTÍ 

SOLA FIDE  POUHOU VÍROU 

SOLA SCRIPTURA POUZE PÍSMO 

Ta tři hesla (někdy se k nim připojuje ještě SOLA CHRISTUS – JEDINĚ KRISTUS a SOLI DEO GLORIA-JEDINĚ 
BOHU BUĎ SLÁVA) se stala symbolem reformace. Každý rok si tuto dějinnou skutečnost připomínáme po-
slední říjnový den, kdy, podle legendy, 31. října 1517 přibil, augustiniánský mnich a profesor výkladu Písma 
na univerzitě Martin Luther, na vrata farního kostela ve Vitemberku svých pověstných 95 tezí, které dle 
tradice zahájily reformaci v Evropě.  

Jak se připomínka této události může stát modlitebním tématem, když pro některé je doposud spíš připo-
mínkou rozkolu než požehnání?  

Prvním tématem našich modliteb by mohlo být postní rozjímání právě nad hesly uvedenými na počátku. 
Půstem se můžeme odpoutat od životních nutností a nezbytností, abychom vytvořili ve svém srdci prostor 
pro skutečné ztišení před Bohem. Jelikož modlitby nejsou jen prosby a díky, ale taky rozjímání a naslouchá-
ní, nabízí se vzít ta tři hesla a zeptat se sám sebe: „Říká mi to ještě něco? Co jimi chtěli reformátoři vlastně 
zdůraznit? Proč jen milostí, vírou a písmem? Proč to je, pro církve vzešlé z reformace, tak klíčové a co 
z toho vyplývá? Atd.“ Třeba si někdo z nás najde čas, aby si znovu něco o reformaci připomněl, třeba někdo 
znovu objeví, co bylo pietistické hnutí, jehož principy uplatňujeme v naší církvi dodnes, co probuzenectví 
konce 19 a počátku 20. st. Z jaké duchovní a sociální nouze vznikla naše Církev. A ještě jedna věc. Už z úst 
reformátorů zaznívá, že reformace je něco, co by mělo probíhat znovu a znovu, v životě církevních sborů, 
ale i jednotlivců. Možná, že z boží milosti a postně modlitebního zápasu sami poznáme, co můžeme u sebe 
i sboru re-formovat. Ne nutně, ale možná… 

Druhým tématem může být právě skutečnost rozdělení církve. Dnes už jsme přeci jen o kousek dál. Už se 
vzájemně neodsuzujeme a neposíláme do pekla, už jsme většinou poznali, že rozmanitost se díky Pánu Bo-
hu a jeho milosti stala požehnáním. Pestrost a různé duchovní důrazy umožňují jednotlivým církvím oslovit 
různé skupiny lidí. Tam, kde se daří ekumenickému hnutí, bývá prostor pro nečekané a dobré projekty. Pro-
to se můžeme s vděčností modlit a prosit za ta zrníčka společných setkání a aktivit, stejně jako za různá 
církevní společenství kolem nás. Ne proto, abychom rozdíly stírali nebo se o ně hádali, ale abychom se jimi, 
tam, kde to jde, inspirovali, abychom v nich objevili bohatství Boží dobroty pro celé stvoření. 

Kdyby Martin Luther neobjevil epištolu Římanům, ze které mu zazářila hloubka Boží milosti, žili by mnozí 
dál v úzkostném pocitu, že nebe jim nikdy patřit nemůže. A tak třetí téma k modlitbám je docela konkrét-
ní. Stůjme o to, aby ti, kteří písmo vykládají a zvěstují, byli dobrými a zaujatými hledači a vykladači písma 
k naší spáse a radosti z ní. Aby si vzali příklad z reformátorů, kteří v písmu hledali odpovědi na vážné otáz-
ky života. Aby nám uměli přinášet hloubku tajemství Božího promlouvání. Tajemstvím Boha není ani tak to, 
že je tajemný a neproniknutelný, ale především to, že je každý den nový. To milosrdenství, které se, jak říká 
písmo, obnovuje každičkého rána, je zprávou o tom, že Bůh každičký nový den, chce člověku přinést něco 
nového o sobě, pro nás. Ty staré zvěsti (jak se zpívá v jedné písni) se stávají každý den novým a překvapi-
vým oslovením dnešního člověka. Modleme se, aby ti, kteří vykládají písmo, nezůstali na povrchu plytkých 
slov, ale kopali a objevili proměňující slova.  

A my sami pojďme taky hlouběji, třeba najdeme poklad, či perlu, která se stane životním rozhodnutím. 

 

Pro inspiraci přikládáme možné přímluvy 

Modleme se. 

 



 

Přímluvné modlitby k tématu měsíce Října 

Pouhou milostí, pouhou vírou, pouze písmo 

 

Všemohoucí Bože, stvořiteli nebe i země 

V Pánu Ježíši Kristu se k tobě obracíme s prosbami, prosíme, vyslyš nás. 

Prosíme obnov v nás svého Ducha, abychom se nově chytili vědomí, že jen milostí spaseni jsme, že jen 
vírou smíme vstoupit do tvého království. Odpusť nám, když se někdy snažíme něco přidávat, když si mys-
líme, že naše dobré skutky nám otevřou brány nebe.  

Prosíme, mluv k nám. Dal jsi nám Písmo Svaté a my jen v něm chceme nacházet pravdu o nás a tobě. Otví-
rej, prosíme naše uši, abychom k tvému slovu nebyli hluší. Odpusť, že často slyšíš, jak nemáme čas tvé slo-
vo otvírat. Chtěli bychom slíbit, že se polepšíme, že se písmo stane denním chlebem, ale i tak víme, že po-
třebujeme tvou sílu v naší slabosti. 

Prosíme, otevři naše oči ke společenstvím víry, který jsou jiná než naše. Odpusť, že nad nimi někdy ohrnu-
jeme nos, že víc než jejich slávu vidíme jejich chyby. Prosíme, pomoz nám objevit, čím jsou vzácná, aby-
chom za ně tobě vděčně vzdali chválu.  

Prosíme za všechny příležitosti, kdy se v ekumenických snahách spojujeme, abychom byli hlasem evangelia 
tomuto světu. Prosíme, otevři nám oči pro třeba nečekané skutky, kdy skrze naši jednotu zazáří tvá láska. 
Prosíme, aby naše rozmanitost nebyla kamenem úrazu, ale požehnáním světa. 

Prosíme za všechny vykladače písma. Prosíme za kazatele napříč církvemi. Prosíme za učitelé na biblických 
školách. Prosíme za ty, kteří hloubají za nás, kteří nemáme čas, aby nám přinesli bohatství Božího slova. 
Odpusť, když nám hloubání teologů připadá zbytečné. Prosíme za ty, kteří píšou křesťanské knihy, aby při-
nášeli zvěst milosti. 

Prosíme, pomoz nám samotným hledat hlouběji v tvém slovu. Odpusť, že tak často nemáme čas, přitom 
ty mluvíš, ale málokdo tě poslouchá.  

Pane, Smiluj se nad námi. 

AMEN 


