
Rozvrh modliteb, květen / máj 2017 
 

 

7. – 13. 5. 

 

Třeboň 

Děkujeme těm, kteří se za nás modlí. 

Prosíme za 

 děti ve sboru, aby “přežily” pubertu a neztratily se Bohu, ani sboru 

 staré a nemocné, kteří již nemohou přicházet do sboru, a abychom na ně nezapomínali 

 sborovou dovolenou na Poušti, která se uskuteční první týden v srpnu 

 finanční prostředky na novou střechu na kostele 

 dobrou spolupráci ve službě v Třeboni i jinde a za rozvoj učednictví 

Pavel Hradský 

 

Slavkovce 

Chcem poďakovať Pánovi za to, čo pre nás koná, aj za to, že vypočúva naše modlitby. 

Prosíme, modlite sa za  

 uzdravenie detí i dospelých – postihujú nás všelijaké choroby 

 aby ľud bol hladný po Bohu  

 detskú prácu a chválospevové skupiny 

 aktivity, ktoré budeme konať počas roka 

Jarmila Nagyová 

 

 

14. – 20. 5. 

 

Tachov 

Prosíme o přímluvy za naši službu zvěstování evangelia – aby naše hlásání bylo nejen 

v moudrosti lidské, ale v moci Boží. 

Prosíme o přímluvy za víkendový pobyt mateřského klubu Krteček, za maminky a děti. 

Počátkem června nás čeká návštěva Zdeňka Vojtíška – veřejná přednáška o terorismu. 

Připravujeme benefiční akce pro mobilní hospic – prosíme o přímluvy. 

Také na prázdniny chystáme mnoho akcí: Fusion camp, Letní biblickou školu, tábor Royal 

Rangers, chceme zvát lidi do Sedmdesátky na husitské slavnosti. 

Prosíme o přímluvy za manželství, za děti a mladé lidi, aby rostli v poznání Krista. 

Prosíme za náš osobní růst v lásce. 

Petr Vaďura 

 

Gerlachov 

Prosíme o modlitby za 

 deti a mládež, aby víťazili nad zlým 

 za lásku, porozumenie a dobré vzťahy medzi bratmi a sestrami v zbore 

 za misijné aktivity v Gerlachove a okolí 

 za návrat tých, ktorí odišli od Pána a zamilovali si svet 

 za spasenie ešte mnohých žijúcich i v Gerlachove 

Ľuboslav Sirkovský 

 



21. – 27. 5. 

 

Výroční konference České a Slovenské republiky 

Bude se konat 26. – 28. 5. v Praze. Modlete se za bezpečné cestování a za požehnání, když se 

budeme setkávat při bohoslužbách a pracovních jednáních. Modlete se za farnosti, kterých se 

dotkne změna služebního přidělení farářů. Modlete se za bratra biskupa. 

Jana Křížová 

 

Michalovce 

Ďakujeme za novovznikajúce služobné tímy (chválospevový a detský tím). 

Prosíme o modlitby za ďalších služobníkov do detskej služby. Momentálne nevieme 

zabezpečiť detskú besiedku každý týždeň aj napriek tomu, že bohoslužby navštevuje viacero 

detí.  

Prosíme za dlhodobo chorú sestru Marianu Tkáčovú, za jej uzdravenie. 

Štefan Rendoš 

 

 

28. 5. – 3. 6. 

 

Strašnice 

Budeme rádi, když se připojíte k našim modlitbám za tyto oblasti v našem sboru: 

 získávání učedníků pro Krista 

 prosby za mladé lidi, kteří se vzdálili společenství sboru 

 prosby za ty, kdo se pro zaneprázdněnost vzdalují společenství 

 hledání cesty k mladým, aby přicházeli do společenství (vhodné programy, povzbuzení, 

setkávání) 

 za otevřenost sboru svému okolí 

 posílení služby chval (hledáme povolané hudebníky) 

 sborové služby (vychovávání nástupců a povolání těch, kdo svou službu teprve hledají) 

 dary Ducha svatého (láska, radost, pokoj...) 

 Boží vedení v jednáních o budoucnosti Misijního střediska Brána 

 prosby za nově příchozí a oslovení přicházejících (za Noc kostelů a další aktivity pro 

veřejnost) 

Filip Gärtner 

 

Partizánske 

Ďakujeme 

 Pánovi za vypočuté modlitby ohľadne práce sestry Silvie 

 za spoločné a posilňujúce chvíle na biblických a modlitebných hodinách 

Prosíme o modlitby 

 aby sme boli dobrou zvesťou ochotní slúžiť vhod aj nevhod 

 za zdravie pre členov zboru 

 za Petra Kováčika, aby dal svoj život do Pánových rúk 

Štefánia Sklenarová 


