
 

 

 

Modlitby únor / február 2019 
 

 

3. – 9. 2. 2019 

 

Brno 

Modlete se s námi: 

- ať nám Pán uchová lásku a harmonii, abychom nepodlehli nějakému pokušení  

- plnost Ducha svatého pro mládež 

- sílu pro ty, kdo hodně pracují 

- ať příležitostní noví návštěvníci zůstanou 

Jana Daněčková 

 

Litoměřice 

Modlíme se za následující záležitosti: 

- usilujeme o založení ZŠ, žádost se aktuálně posuzuje na MŠMT 

- moudrost a jednotu v pomoci lidem ve finančních krizích 

- rozšiřování a budování mládeže 

- nově příchozí, jejich opravdové rozhodnutí pro Ježíše a jejich duchovní růst 

- finanční zajištění služeb sboru (MŠ,MC,vězení,mládež,softbal) 

Zdeněk Brož 

 

Farnosť ECM Bratislava - Staré Mesto 

Ďakujeme Pánu Bohu: 

- za Jeho požehnanie, milosť a odpustenie; 

- za Jeho trpezlivosť s nami, keď sa Mu veľakrát vzpierame;  

- za to, že s nami počíta a pozýva nás do Jeho služby; 

- za verných ľudí v našom cirkevnom zbore; 

- za verných služobníkov a pomocníkov, ktorí slúžia bez nároku na odmenu; 

- za dar viery a dar Svätého Ducha; 

- za náš kostol. 

Prosíme Pána Boha: 

- aby v našich srdciach horel plameň viery; 

- aby nám dával chuť k modleniu a k štúdiu Jeho Slova; 

- aby sme mohli vždy radostne svedčiť o Tom, aký je Dobrý a Milosrdný; 

- aby sme boli ochotní Mu verne slúžiť a mali z toho radosť; 

- aby sme Mu boli poslušní a nasledovali Jeho kroky; 

- aby sa priznával k našej službe a cez ňu sa oslávil; 

- aby k nám prehováral cez svoje Slovo a ukazoval nám, ako ďalej. 

Ivan Lukáč 

 

 



10. – 16. 2. 2019 

 

Mikulov 

K modlitbám máme: 

- Svatost – opravdový život s Kristem, narovnané vztahy s Bohem i s bližním, zejména 

s domácími víry, nerozpolcené srdce; aby naše životy inspirovaly k hledání Boha 

naše děti i okolí; potěšení v Kristu – nechceme být utrápenými křesťany, ale 

s vděčným srdcem chceme vidět veliké věci, které i při nás Bůh činí, přijímat je a 

radovat se z nich; prožívání hluboké radosti, pokoje a zakotvení z toho, že naše 

jména jsou zapsána v knize života. 

- Plány na letošní rok – Boží moudrost a vedení v plánování celého roku. Nechceme žít 

jenom pro sebe. Potřebujeme zapálené srdce, abychom sdíleli evangelium. 

Přemýšlíme o znovupořádání příměstského tábora, evangelizacích, koncertech... 

- Růst – besídka, dorost, mládež, domácí skupinky, sbory, naše rodiny, vztahy 

s bližními... ať rosteme do kvality i do šířky. Smíření, přijetí, odpuštění, nový začátek, 

obnova, nová odvaha, opuštění; rezignace... tam, kde je třeba. 

- Zasažení Mikulova a okolí evangeliem skrze výstavu Bible mluví, kterou máme 

v městské knihovně a která bude prodloužena o jeden měsíc do konce února. Kéž by 

skrze naše svědectví Bůh hovořil do lidských srdcí a kéž tam Bůh přivádí hledající i 

ty, koho chce zasáhnout. (Jde o 50 portrétních fotografií, především lidí z naší 

farnosti a krátké svědectví na téma: "Čím je pro mne Bible?") 

- Otevření dveří a našich srdcí, abychom věděli, jak zasáhnout naše města a vesničky 

dobrou zprávou o záchraně v Ježíši Kristu. Valtice, Lednice, Nový Přerov, Březí, 

Drnholec, Perná, Mikulov... 

Ctirad Hrubý 

 

Bratislava – zbor Elim 

Ďakujeme Bohu za dar spoločenstva a spôsob, akým nás učí budovať sa navzájom.  

Prosíme za trvalé riešenie otázky nášho priestoru a za pozitívne reakcie ľudí na naše 

misijné úsilie.  
Gabriella Kopas 

 

 

17. – 23. 2. 2019 

 

Mimořádná Generální konference 

23. – 26. 2. 2019, St. Louis, Missouri, USA 

Metodistická církev v Československu vznikla z misijní práce Metodistické episkopální 

církve jižní po první světové válce. České sbory v Texasu vyslaly do Československa 

kazatele, kteří byli připraveni kázat evangelium ve své staré vlasti. Za témeř sto let 

existence Evangelické církve metodistické v Československu prošla církev obdobími 

úspěchů a neúspěchů i zklamáními. Posilou našim bratřím a sestrám vždy bylo vědomí, 

že jsou součástí celosvětové metodistické církve a že v jiných částech světa se někdo za 

ně modlí. 



Tak jako se mnozí modlili za nás v dobách nesvobody a pronásledování, nyní my se 

musíme modlit za naší církev, bratry a sestry v celosvětovém kontextu. V posledních 

desetiletích a letech se v naší církvi prohlubuje a radikalizuje rozdílný pohled na otázky 

týkající se lidské sexuality, definice manželství a kritérií pro ordinovanou službu. 

Mimořádná Generální konference se má právě těmito tématy zabývat. Její závěry 

ovlivní Evangelickou církev metodistickou jak ve Spojených státech, tak v Africe, 

jihovýchodní Asii a v Evropě.  

Naše modlitby nechť provázejí jednání konference.  

Petr Procházka  

 

 

24. 2. – 2. 3. 2019 

 

Metodisti u nás a vo svete 

Tento týždeň ešte pokračuje Generálna konferencia – až do 26.2. Prosíme, aby ste nás 

delegátov na toto mimoriadne zasadanie sprevádzali svojimi modlitbami. 

Po zvyšok týždňa sa spojme v modlitbách za našu cirkev nielen u nás, ale aj vo svete. 

Generálna konferencia, nech už jej rozhodnutie bude akékoľvek, bude mať dosah na 

ľudí cirkvi všade. Jedni budú možno nadšení, že majú požehnanie pre prácu tak, ako si 

ju predstavujú, a môžu slúžiť podľa svojho najlepšieho svedomia, iní budú sklamaní 

a bude treba robiť zásadné rozhodnutia. Je možné, že my i naši bratia a sestry na 

rôznych miestach vo svete budú prežívať ťažké chvíle pri neľahkých rozhodnutiach. 

Modlime sa, aby i v tomto po-konferenčnom období Pán Boh pôsobil v našom strede, 

aby sme hľadali Jeho vôľu a počúvali Jeho, často tak tichý hlas. Ako kresťania sme boli 

vyslaní Pánom Ježišom do sveta, aby sme hlásali dobrú zvesť o ňom. Modlime sa, aby 

sme to ako ECM na Slovensku a v Česku robili, ako najlepšie vieme, a aby sme ako 

cirkev neboli prekážkou, ale užitočným nástrojom v šírení evanjelia.   

Lenka Procházková 


