Prosme Pána za otvorené oči
Prosíme Ťa, Pane, za otvorené oči, či už tu v našom cirkevnom
zbore, ale aj za jeho dverami...byť svedkami Tvojej lásky
prejavovanej aj v skutkoch medzi našimi blízkymi, kolegami,
priateľmi...
Otvor naše oči a ukáž nám, kde môžeme pomôcť, poslúžiť.
Byť takými Tvojimi predĺženými rukami tu na Zemi. Aby sme sa
potom nepýtali, kedy si bol smädný a nedali sme Ti piť, kedy si bol
hladný a nedali sme Ti jesť? Nech naše oči nezatvorí túžba po
pohodlí, naša lenivosť, naša ľahostajnosť.
Pokladajme iných za väčších od seba, učme sa žiť v láske a
pokore, vzájomnej úcte, odpúšťajme si navzájom a nezraňujme sa
neustále, nezáviďme si, buďme vďační a prajme iným viac ako sebe.
Pane, prosíme Ťa o otvorené oči, ktoré nás povedú v živote
služby a lásky. Amen.
Prosme Pána za rodinu nášho Cirkevného zboru
Nebeský Otče, do Tvojej moci a milosti vkladáme náš
cirkevný zbor. Nech sa stane našou rodinou. Prosíme Ťa, nech máme
k sebe blízko, nech nám záleží jednému na druhom, nech ako
spoločenstvo kráčame za Tebou...
Plačme s plačúcimi a radujme sa s radujúcimi. Veď nás Pane,
v službe, ukáž nám ako ísť ďalej, požehnaj naše deti na besiedkach,
konfirmandov, mládež, dorast, rodiny, starších, ale aj tých, ktorí už
nevládzu prísť do kostola.
Veď našich duchovných, dávaj im múdrosť, svojho Svätého
Ducha, ukáž im ako viesť tento zbor. Používaj si nás, všetci sme v
Tvojich očiach potrební, sme tu pre Teba. Amen.
Prosme Pána za chorých, trpiacich a umierajúcich
Drahý náš Pane, Ty si ten najlepší Lekár. Prichádzame k Tebe
s prosbou za všetkých starých, chorých, trpiacich, umierajúcich.

Dnes obzvlášť vkladáme do Tvojej moci a milosti deti po našom 1.
zborovom farárovi a ich potreby. Tiež Ťa prosíme aj za mnohých
mladých, deti... mnohokrát aj tí sú chorí. Nevieme prečo,
nerozumieme... ale vkladáme ich všetkých do Tvojich rúk, máš moc
uzdraviť, máš moc dať novej sily, máš moc zmierniť utrpenie, ale aj
ukončiť trápenie a povolať ľudí k sebe.
Uč nás Pane v pokore a bázni prijať Tvoju vôľu. A prosíme Ťa
za všetkých tých, ktorí sa starajú o svojich trpiacich, chorých a
starých, daj im silu k všetkému, čo to obnáša, daj im srdce ochotne Ti
slúžiť aj touto formou.
A my ostatní nech máme otvorené oči a pomáhame všade
tam, kde to je aj v tejto oblasti potrebné. Nech sme jednou
duchovnou rodinou navzájom si slúžiacich.
Prosme Pána za zmenu seba samých
Ó Bože, volám na Teba už od skorého rána. Pomôž mi modliť
sa a sústrediť moje myšlienky na Teba; Ja to sám nedokážem.
Vo mne je tma, ale s Tebou je svetlo. Som osamelý, ale Ty ma
neopúšťaš. V srdci som slabý, ale Ty mi pomáhaš. Som nepokojný,
ale s Tebou je mier. Vo mne je trpkosť, ale s Tebou je trpezlivosť. Ja
nerozumiem Tvojim cestám, ale Ty poznáš cestu pre mňa....
Daj mi znovu slobodu a umožni mi žiť teraz, aby som vedel sa
mohol zodpovedať pred Tebou a pred ľuďmi. Pane, čokoľvek tento
deň prinesie, Tvoje meno nech je chválené. Amen. (D. Bohoeffer)

