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Díky Bohu za 

 Boží věrnost a jeho milosrdenství, které stále trvá i do dalšího roku 2020 

 vyslyšené modlitby a milost, že se Pán o nás stará a On nám dává to, co je k našemu dobrému 

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

 služebníky v besídce, dorostu, v mládeži, že mohou vyučovat a zvěstovat Boží Slovo 

 staršovstvo, které končí, ale i za zvolené nové staršovstvo 

 za bratra kazatele a jeho rodinu, že nás chtějí povzbuzovat na cestě za Pánem Ježíšem  

 možnost práce Elimu v nových prostorách  

 za vše, co jsme mohli z Boží milosti prožít a přijmout v roce 2019 v jistotě, že jsme nevypadli z Jeho mi-

losti 

Prosíme za  

Sborové záležitosti  
 duchovní obnovu a novou touhu po Bohu, Jeho slovu, modlitbě 

 požehnání Aliančního týdne modliteb, aby nebyl jen formální, ale veden Duchem Svatým 

 požehnání br. Petra Asszonyiho a jeho rodiny, vystrojení ke službě v našem sboru 

 požehnání a zmocnění pro ty, kdo slouží dětem a mládeži  

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

 obnovování a prohlubování naší vzájemné lásky a porozumění v rodinách, sboru a v církvi. Aby svět po-

znal, že jsme učedníci Pána Ježíše (Jan 13:35).  

 všechny, kteří se vzdálili Pánu Ježíši a prožívají krizi víry 

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, kaz. D. Smetana,…… 

Staršovstvo 

 jasné slyšení Božího hlasu pro vedení sboru i za osobní životy  

 moudrost v zabezpečování všeho ve sboru, včetně hledání Boží vůle jak si navzájem být k požehnání 

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

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. Za lásku a jednotu křesťanů, abychom 

byli svědectvím pro celý národ 

 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….)  

 

“Dávám vám nové přikázání, abyste se navzájem milovali; jako já miluji vás, abyste se i vy 

navzájem milovali.  Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci,  

budete-li mít lásku jedni k druhým.“” 

Jan 13:34-35   


