1. Deti a mládež, besiedky, náboženstvá, konfirmandi, mládež
Drahý náš Nebeský Otče! Opäť nás staviaš pred veľkú výzvu, ale aj
zodpovednosť za deti, ktoré nám zveruješ do výučby v novom školskom roku.
Uvedomujeme si, že každé jedno z nich si si Ty osobne zamiloval a za každé
z nich si obetoval svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista. Daj nech ich vedieme
podľa Tvojho Slova a to nielen svojimi slovami, ale najmä svojim životom.
Vkladáme ich do Tvojich rúk, nielen ich, ale aj ich rodiny, príbuzných, priateľov,
ktorí s nimi budú prichádzať do nášho spoločenstva. Ty sa ich dotýkaj, Ty buď
ich Pánom a Pastierom, Ty im buď najlepším Radcom, Učiteľom a Vodcom
života. A ak si chceš k tomu použiť našu službu, naše dary a talenty, prosíme
zmocni si nás, veď a riaď naše životy i slová v moci a milosti svojho Ducha
Svätého. Amen.
2. Cirkevný zbor
Drahý náš Nebeský Otče! Ďakujeme Ti za tento Cirkevný zbor, za naše
spoločenstvá, za rodinu Tvojich milovaných detí. Vkladáme sa do Tvojich rúk
v celku, takí akí sme, počnúc našimi duchovnými, ďalej presbytermi,
spolupracovníkmi, bratmi a sestrami, deťmi, mladými až najstaršími členmi tejto
našej rodiny. Každý jeden z nás je potrebný a dôležitý v Tvojich očiach. Prosíme
Ťa, vezmi všetko zlé, čo sa z času na čas objaví medzi nami. Uč nás žiť vo
vzájomnej láske, úcte, pokore a chápaní sa. Pomôž nám vidieť druhých väčších
ako seba samých. Uč nás štedrosti a obetavosti, schopnosti vedieť pomáhať
jeden druhému. Chceme otvárať dvere nášho zboru aj pre iných, hľadajúcich,
trpiacich, pre každého, koho nám ukážeš, či pošleš. Nech vieme niesť Tvoje
svetlo nádeje, lásky a nech sme hodnejší toho obrazu, na ktorý si nás stvoril.
Amen.
3. Rodinné spoločenstvo
Drahý náš Nebeský Otče! Ty si nás obdaroval darom spoločenstiev. Medzi inými
aj stále rastúcim spoločenstvom rodín, detí a jednotlivcov. Spoločenstvo, kde
môžeme tráviť čas pri Tvojom Slove, ale aj spoločne medzi sebou navzájom.
Ďakujeme Ti za všetky akcie, výlety a stretnutia, ktoré si nám požehnal. Prosíme
Ťa, daj rast v spoločenstve, nielen v počte, ale najmä vo viere v Teba. Či už
dospelým, ale aj deťom. Dávaj našim duchovným neustálu múdrosť vo vedení
tohto spoločenstva. Nech nás spája Tvoja láska a túžba rásť v Tebe. Daj nám
spoznávať Tvoju vôľu, čo máme robiť, kde a ako slúžiť. Veríme, že
spoločenstvo bratov a sestier má zmysel aj pri prekonávaní prekážok a skúšok,
ktoré sú v našich životoch. Veď nás Ty sám! Amen.

4. o.z. ThDr. Jána Hanu
Drahý náš Nebeský Otče! Sme vďační aj za občianske združenie, ktorého
činnosť sa postupne rozbieha. Prosíme Ťa, aby jeho činnosť bola na všeobecný
prospech a rast nášho zboru, jeho vnútornej a vonkajšej misie. Veríme, že bude
ďalším dobrým nástrojom spájania nášho zboru s okolím, nielen v rámci
samospráv, ale aj kultúry, vzdelávania, prevencie či diakonickej práce. Prosíme Ťa,
žehnaj jeho činnosti, rastu na napĺňanie cieľov ako aj prinášaniu svedectva o
odkaze prvého zborového farára v Hlohovci, ThDr. Jána Hanu. Amen.
5. Cirkev
Drahý náš Nebeský Otče! Žijeme v čase, ktorý je pre našu cirkev niečím novým,
niečím, na čo nie sme pripravení. Žijeme v čase ťažkej polarizácie, ktorá sa
prejavila ako v spoločnosti, tak aj v cirkvi. No navyše žijeme v čase, kedy sa do
všeobecnej polarizácie pripojil boj o moc a intrigovanie v cirkvi. A pritom všetci
v našej cirkvi máme jeden a ten istý cieľ – slúžiť Tebe, nasledovať Ťa, byť
v Tvojej blízkosti, pri Tvojich nohách! Prosíme Ťa, pokorne a na kolenách, Ty
buď Pánom aj v tejto ťažkej situácii, ktorá rozdeľuje spoločnosť, našu cirkev,
našich biskupov, našich duchovných, naše zbory a ľudí v nich. Sme hriešni,
mnohokrát vidiaci iba seba samých a svoje záujmy, no s pokorou si to
priznávame v túže zmeniť sa a napraviť vo svojich životoch všetko zlé. Pomôž
nám vidieť a chápať aj iný uhol pohľadu, pomôž nám prekonať schizmu, dostaň
si nás z úpadku. Sme Tvoji, Pane, takí akí sme. Ty si si nás zamiloval a do svojej
otvorenej náruče chceš privítať každého. I jednu zablúdenú ovečku, i tých 99
zdanlivo nestratených, a predsa v neustálej možnosti poblúdenia. Pomôž nám
vidieť veci, ako aj seba navzájom Tvojim očami, v Tvojej láske. Amen.
Drahý náš Nebeský Otče, odvažujeme sa prosiť Ťa o všetko toto, no i o mnohé
nevyslovené v našich srdciach. A tak Ťa prosíme, učiň, aby Tvoje meno i Tvoje
Slovo bolo posvätené pri nás a naopak, nech je porazená ríša diabla so všetkou jej
zlobou a všetkým, čo sa stavia voči Tebe, Tvojej vôli a Tvojmu Slovu. Amen.

