1. Deti a mládež, besiedky, náboženstvá, konfirmandi, mládež
Pane, do Tvojich rúk vkladáme všetky naše deti, ktoré tu dnes sú, ale aj tie, ktoré
tu dnes nie sú. Sme vďační za každé jedno z nich a z každého sa tešíme.
Ďakujeme aj za každého jedného mladého človeka, ktorý prichádza do nášho
spoločenstva a považuje ho za svoj duchovný domov. Prosíme Ťa, aby aj dnešný
deň bol novým štartom pre pravidelné stretávania sa detí na detských besiedkach
v Hlohovci, Sasinkove a od tohto mesiaca aj tu v Pastuchove. Ty si ich privádzaj
do spoločenstva, aby Ťa hľadali a nachádzali, a v Tebe našli to najlepšie, čo ich
mohlo v živote stretnúť. Do Tvojej moci a milosti vkladáme aj žiakov a
študentov, prihlásených na Evanjelickú náboženskú výchovu v práve začínajúcom
školskom roku. Daj im spoznávať pravdy Tvojho Slova nielen ako fakty, ale
najmä ako živé Slovo pretvárajúce ich život. Tebe vkladáme aj našich
konfirmandov, pokračujúcich v 2. ročníku, ako aj tých, ktorí sa prihlásia do 1.
Nech to nie je pre nich niečo formálne, niečo, čo sa od nich očakáva, niečo čo
musia, ale príprava na ich živé vyznanie viery v Teba. Aj oni nech nájdu v Tebe
svoje zaľúbenie a svoj poklad. Napokon vkladáme do Tvojich rúk aj našu mládež.
Pripomínaj im, Pane, ich vyznanie viery, zapáľ v nich oheň svojho Svätého
Ducha a daj, nech ich zápal pre Teba nikdy nevyhasne. Amen.
2. Cirkevný zbor
Bože, vďaka za tento zbor, za túto rodinu, za každého jedného, malého, veľkého,
mladého, či starého. Všetci sme Tvoje deti a spoločne vytvárame rodinu nášho
zboru. Všetci v ňom máme svoje miesto a túžime, aby každý jeho člen v ňom
toto svoje miesto našiel. Pretože každý jeden je dôležitý, a keď v našom
spoločenstve niekto chýba, pociťujeme to ako stratu. Daj nám spoločne taký
záujem jedného o druhého, nech to, že sme akousi druhou rodinou skutočne
žijeme, zaujímame sa o seba navzájom, pomáhame si a slúžime. Nech nám nie je
ľahostajne to, že niekto už pár nedieľ nebol medzi nami. Pane, sme v Tebe
bratmi a sestrami. Hľadáme sa v spoločenstve a spoločne hľadáme Teba a túžime
po Tvojej prítomnosti v našich životoch. Chceme si byt oporou a pomocou,
niesť bremená druhých. A buduj aj naše vzťahy navzájom, filií a matkocirkvi.
Sme jedným telom, Pane, nech tak hladíme na tento zbor a nech nám nie sú
ľahostajne potreby a problémy inej časti zboru. Nie, Bože, toto ti vyznávame a
prosíme, odpusť tento nesprávny pohlaď mnohých z nás. Daj nech vidíme celý
tento zbor ako Tvoju rodinu, a tak, ako sa v rodine nik nemá vyčleňovať, tak
nech sme všetci spoločne jednotní v Tvojej láske.
Vďaka, Pane, za nový začiatok, za nových farárovcov, Ty si ich neustále napĺňaj,
pozdvihuj a potešuj, keď je to potrebné. Vďaka za veci, ktoré sa začali a veríme, ž
je ich veľa pred nami. Chceme byt rodinou žijúcou pre Teba, vydávajúcou

svedectvo aj v okolí za bránami kostolov a zboru. V tom nám pomáhaj Ty sám.
Amen.
3. Vzťahy a misia
V Tvojich rukách nie sme iba my sami, ale aj naše vzájomné vzťahy. Pane, nauč
nás milovať bratov a sestry tak, ako si nás Ty miloval. Do úplnej krajnosti. Nauč
nás odpúšťať si a s láskou sa navzájom napomínať, aby sme sa zo svojich chýb
poučili a navzájom si ich pomáhali niesť a prekonávať. Bdej, Pane, nad vzťahmi
v našich rodinách, priateľstvách, v zamestnaniach ale aj v rodine nášho zboru,
aby bol odrazom Tvojej lásky a miestom prijatia pre všetkých hľadajúcich. Nauč
nás, prosíme, aby sme nikoho neodsudzovali, nemali predsudky, nevideli v prvom
rade chyby blížnych, neohovárali sa navzájom. Nauč nás, prosíme úprimnosti a
láske, aby sme si vedeli všetko vzájomne povedať bez toho, aby sme sa zraňovali,
či jatrili staré rany. Nauč nás, prosíme, aby naše vzťahy nestáli na formálnosti, ale
na živej láske, ktorou si Ty sám. Tak budeme skutočne Tvojimi svedkami všade
tam, kam si nás pošleš. Amen.
4. Trpiaci
Pane, prosíme Ťa za všetkých trpiacich, ubolených a utrápených. Za všetkých,
ktorí tu nemôžu byť kvôli chorobe. Za všetkých psychicky, citovo utrápených,
plačúcich, osamotených, žalostiacich. Ty sa k nim skloň prosíme a daj im
potešenie, nádej, novú silu, zdvihni ich a pomôž im. Ty si tým najlepším lekárom,
psychológom. Daj nám istotu, že napriek okolnostiam, trápeniu, bolesti môžeme
cez to všetko vidieť Teba a to nám dáva istotu a vieru zároveň. Že Ty vieš všetko,
nezanechal a neopustil si nás. A nám zdravým ukáž ako môžeme byť
nápomocnými a ako prinášať Teba k týmto ľuďom. Amen.
5. Sloboda a radosť v Kristovi
Ty darca slobody a radosti... možno nás Pane učili, že Ty si prísny, trestajúci Boh.
Ale si aj Bohom slobody a radosti, vďaka za to Pane. Tak ako sa deti vedia
radovať, skákať a výskať od radosti, nehľadieť na to, kto ich vidí a čo si kto
myslí, aj my sa chceme radovať. Vďaka za radosť, ktorá je nad situáciou, že
môžeme veci vidieť inak ako ich vidia ľudia bez Teba. Vďaka za slobodu Pane,
nielen tú v krajine, v spoločnosti, ale za osobnú slobodu. Ty si nám dal slobodu
dietok Božích, slobodu od moci hriechu, tmy a trápenia. V Tebe, v Tvojej krvi
môžeme byť oslobodení. Viac slobody Pane do našich životov prosíme. Amen.

6. Náročné dni
Pane, vieme, nie vždy sú dni dobré a ľahké, nie vždy sa nám darí, nie vždy sme
zdraví a nie vždy idú veci podľa našich predstáv. Ale vieme aj to, že práve v
ťažkých a náročných situáciách môže naša viera rásť. Daj mám viac sa spoliehať
na Teba a nie na seba. Viac sa odovzdávať do Tvojho vedenia, milostivých rúk.
Tak ako učenící išli Pane, medzi vlkov, do ťažkého, hriešneho, špinavého sveta,
tak podobne posielaš aj nás, v každý deň. Toľko nástrah je okolo nás, vo svete
klamstva, ľahostajnosti, vlažnosti, pretvárky, korupcie... chceme zostať čistými
pre Teba Pane. Uč nás vytrvať, nereptať, nesťažovať sa, ale veriť, že Ty si
spočítal aj naše vlasy na hlave a vieš všetko, čím prechádzame a čím sa boríme a
trápime. Amen.
7. Viera - čistá, živá, skutočná
Prosíme ťa Pane za vieru... Ty vidíš do našich sŕdc, vidíš našu úprimnosť, ale aj
pretvárku. Bože, zlom silu tradícií, toho, že stačí tu byť v nedeľu, že cirkev a
život s Tebou je akási súčasť našich životov, ďalšia v poradí. Nie Pane, Ty máš
mať prvé miesto v našich životoch, byť jeho zmyslom a podstatou. Klop na naše
srdcia, pokiaľ to neprijmeme ako jedinú cestu záchrany a zmeny. Pane, nech sa
stane modlitba súčasťou našich životov, nielen vtedy, keď už nevieme ako ďalej,
keď lekári hovoria zlé prognózy, ale v každý jeden deň. Nech Tvoje Slovo, Biblia,
nie je len knihou na poličke, v knižnici, ale nech sa stane živým, stále hovoriacim
Božím Slovom, meniacim naše životy. Uč nás kráčať za Tebou, krok po kroku,
deň čo deň. Daj, aby sme pochopili a videli zmysel spoločenstva, jeho dôležitosť,
daj nám živé a otvorené spoločenstvá do nášho zboru. Amen.
8. Vedenie aj v materiálnych veciach v zbore, financiách, prestavbe veže
atď.
Bože do Tvojich rúk vkladáme aj všetko hmotné, materiálne, čo tento zbor
potrebuje. Ty ochraňuj naše kostoly, faru. Veď robotníkov pri prestavbe veže na
kostole v Hlohovci. A staraj sa o všetko finančné zabezpečenie chodu cirkevného
zboru. Pane, veríme, že Ty sa staráš a vidíš potreby, Ty obliekaš ľalie, kŕmiš vtáky,
o čo viac sa staráš o nás. Vkladáme do Tvojich rúk aj naše rodiny, jednotlivcov,
staraj sa o nás aj po materiálnej stránke, nech nikto nemá nedostatku. Ale zároveň
nám ukazuj naše možnosti, cesty ako pomáhať a slúžiť. Všetko, čo máme je
Tvoja milosť a dar od Teba. Amen.

9. Založenie OZ
Otče, do Tvojho vedenia a múdrosti vkladáme aj vznik a založenie Občianskeho
združenia Dr. Jána Hanu. Vidíme v ňom možnosť ako efektívnejšie a
jednoduchšie robiť mnohé veci v zbore, ale aj mimo neho. Ty nás veď, prosíme,
je to niečo nové, nepoznané, nemáme skúsenosti. Daj nám ľudí, ktorí nám
pomôžu, poradia. Ty nám daj víziu, plán, chceme spoznať Tvoju vôľu aj v tejto
veci. Pane, Ty nám ukáž ľudí, ktorí budú vo vedení tohto občianskeho združenia.
Zlom ich srdcia pre Svoj plán, vyvoľ si ich a vyzbroj ich všetkým potrebným.
Sme nástrojmi v Tvojich rukách, Pane. Amen.
10. Otvorené srdcia pre kohokoľvek, koho nám Pán pošle
Otče, Ty si tým najväčším príkladom lásky a služby. Nikdy si nikoho neodmietol,
nenechal len tak, neobišiel. Otváraj naše srdcia pre lásku a skrze Tvoju lásku k
nám aj k iným. Nielen tu v zbore, ale kdekoľvek. Zmeň náš postoj... nech sa
nepýtame, čo sa mi stane, keď sa zastavím pri núdznom, trpiacom, opustenom,
chorom. Áno, možno prídem neskoro, možno ma to bude stáť aj nejaké peniaze,
možno sa zašpiním...ale čo sa stane tomu človeku, keď ho obídem, zatvorím oči
pred utrpením... chceme vidieť Teba v každom človeku Pane. Chceme byť soľou
zeme a svetlom sveta. Ukazovať na Teba neustále. Amen.
Otče náš...

