1.

Deti a mládež

Pane Ježiši Kriste, do Tvojich rúk vkladáme tieto naše
deti, mládež a cez nich aj budúcnosť tohto Cirkevného zboru.
Prosíme Ťa o dary Tvojho Svätého Ducha, prosíme o zápal,
lásku, ochotu a vzájomné pochopenie, a tak prichádzali práve k
našim najmenším a najzraniteľnejším. Pane do tvojich rúk ich
vkladáme s prosbou, aby si pri nich stál v každej chvíli, aj v
dobrom aj v zlom. A tiež Ťa oslavujeme za to, že si aj nám dal
spoznať spasenie. Amen.
2.

Diakonia a misia

Nebeský Otče, prosíme Ťa aj za našich najstarších členov
v cirkevnom zbore. Dopraj im neustále spoznávať, že sú stále
Tvoje milované deti, ktoré si zachránil smrťou a
zmŕtvychvstaním svojho Syna, Ježiša Krista. Sme šťastní, že máš
pre nás pripravené miesto v nebi.
Taktiež Ťa prosíme aj za ľudí okolo nás, ktorí Ťa
nepoznajú, alebo Ťa nemohli spoznať ako milujúceho a
milostivého Nebeského Otca. Aj ich vkladáme do Tvojich rúk,
aby sa nebáli vykročiť na to úžasné dobrodružstvo s Tebou.
Zmocni nás, Pane, aby sme boli svedkami Tvojej radosti pre
všetkých ľudí okolo nás. Amen.
3.

Vzťahy a uzdravenie

Pane Ježiši Kriste, mnoho z nás prežíva vo svojom živote
najrôznejšie zranenia. Mnohí z nás ešte potrebujú zažiť prijatie,
oslobodenie a útechu v Tebe. Ty si sa pre nás obetoval, aby si
nás zachránil. Si pri nás, preto Ťa prosíme, osvieť nás, posväť,
posilni a osloboď od všetkého zlého, čo nám bráni prichádzať k
Tebe a k ľuďom okolo nás.
Ďakujeme Ti za Tvoju lásku a prosíme Ťa, prejav ju aj
ľuďom okolo nás. Dávame sa do Tvojich rúk, aby sme boli k
dispozícii na toto dielo. Amen.

4.

Trpiaci

Pane Ježiši Kriste, do našich životov vchádza aj bolestivé
navštívenie, ktoré nás a našu vieru stavia pred mnoho otázok.
Prosíme Ťa, pri smrti našich drahých, nedaj nám zabudnúť, že
Ty si láska a Tvorca pokoja, a kto v Tebe prebýva, prebýva
v láske a Ty zostávaš v ňom. Amen.
5.

Náročné dni

Nebeský Otče, v Tvojich rukách sú naše dni aj roky.
V Tvojich rukách je celý veľký svet i náš malý život.
Nesmiernemu vesmíru si dal poriadok a hviezdam beh,
a predsa aj nás máš v svojej opatere.
Nejdeme do neznámej budúcnosti. Pred nami si Ty
a Tvoje milosrdenstvo. Ak nám chystáš dobré dni, daj, aby sme
ich prijímali vďačne. Ak sú pre nás prichystané ťažké dni,
posilni nás, aby sme ich prijímali trpezlivo. Keď si nebudeme
vedieť rady, stoj pri nás, aby sme aspoň na krok dovideli
dopredu.
Pomôž nám, aby sme neklesali na mysli, ale aby sme boli
ľuďmi nádeje. Amen.
A teraz na znamenie, že sme jednou veľkou rodinou
zjednotenou pred naším Nebeským Otcom, chyťme sa
navzájom za ruky a spoločne volajme ako nás to naučil náš Pán
Ježiš Kristus:
Otče náš...

