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Díky Bohu za 

 Boží věrnost a jeho milosrdenství, že On kraluje a nic se mu nevymklo z rukou 

 to, že On je stejný včera dnes i navěky, náš milující Otec a Dobrý Pastýř 

 poslušnost a lásku Pána Ježíše, že se obětoval za nás na kříži 

 velikou moc Boží, která vzkřísila Pána Ježíše k životu a porazila smrt  

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

 možnost zvěstovat Boží Slovo přes internet 

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

 milost, že se můžeme spoléhat na Pána Boha a Jemu důvěřovat 

 učí nás být vděčnější za rodinu a blízkých i za tu sborovou rodinu 

 nemocnice a zdravotníky a jejich obětavou práci v této době 

 že nemáme prázdné obchody, ale všeho dostatek, za ochotné prodavačky 

 že se nemusíme rozhlížet ve strachu, co se to děje, ale s radostí důvěřovat Pánu 

 …. 

Prosíme za 

Sborové záležitosti  

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

 zdravá manželství a rodiny ve sboru, ve kterých je a bude vždy Boží království na prvním místě 

 za rodiny s dětmi a moudrost jak vést a vyučovat děti Božímu slovu (rodinné pobožnosti) 

 požehnání br. Petra Asszonyi a výkladu Písma v této postní době před velikonocemi 

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

 všechny, kteří se vzdálili Pánu Ježíši a prožívají krizi víry, aby celým srdcem hledali Pána Ježíše 

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), L. Beranová, M. Trumpešová, J. 

Pavlíček, 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 a moudrost, jak  

v této době povzbuzovat k duchovnímu růstu 

 Misie a evangelizace 

 moudrost, jak oslovovat lidi ze světa a povzbuzovat je, aby důvěřovali Bohu a v Něm nalezli pokoj 

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

traumaty, závislostmi, pokušeními… 

Národ a Izrael  

 aby vláda hledala moudrost, jak zvládat pandemii u Pána Boha a tak byla národu k požehnání a ne k trápení  

 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 milost k pokání pro všechny národy a ochranu před pandemii. Zvláště pro Itálií, Španělsko a USA, kde 

se šíří nejrychleji 

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

  

 O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prosbě s děkováním. 

A pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. 

Filipským 4:6-7 


