
    Modlitebný Papír:    Datum: 
• Kopírujte modlitebný papír pro všichni ve skupině. 
• Začňete v čas. 
• Potřebné materiály: Bible, propiska, knížka “Moms in Prayer.” 

Uctívání – Uctíváme Boha, za to Kým je, Jeho vlastnosti, Jeho jméno, Jeho character. 
Prosím, neříkáme odpovědy na modlitby, nebo prosby v této době. 

Vlastnost: Bůh je naše Rádce. 
Definice: Ten, který dává rady, vedení a instrukce. 

Písmo: 
Žalm 119:24 – I tvá svědectví jsou mým potěšením, jsou to mí rádci. 
Jan 14:16-17 - A já požádám Otce a on vám dá jiného Zastánce, aby byl s vámi na věčnost -- Ducha 
pravdy, jejž svět nemůže přijmout, protože ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť u vás zůstává a ve vás 
bude. 
Jan 14:25-26 -  „Toto jsem vám pověděl, dokud zůstávám u vás.  Ale Zastánce, Duch Svatý, kterého Otec 
pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl. 

Myšlenky: 
 
Vyznání - V tíchosti, vyznáváme svoje hříchy Bohů, který nám odpouští.  
Jestliže své hříchy vyznáváme, on je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti. 1 
Jn 1,9               
  
Poděkování - Vzdejme díky Bohů, za to co udělal.  Prosím, neprosíme v této době. 
Ve všem vzdávejte díky, neboť toto je pro vás Boží vůle v Kristu Ježíši. 1 Tes 5, 18 
 
Prosby - Stojíme před Bohem pro ostatním. V skupinkách po 2 nebo 3. 

Naše dětí 
Písmo: “Ať _______ jednou řekne s jistotou: Budu dobrořečit Hospodinu, který mi radí. I v noci mě kázní mé 
svědomí. Stále si stavím Hospodina před sebe. Když je mi po pravici, nepadnu.” (ze žalmu 16:7-8) 
Dítě #1:  
Dítě #2: 
Dítě #3: 

Specifická prosba: 
Dítě #1:  
Dítě #2: 
Dítě #3: 

Učitele, pracující ve škole 
Písmo (vyber si jednu):  
Prosím otevři _____________ oči, aby se obrátili od tmy do světla, od moci Satanovy k Bohu, a aby vírou 
ve mne obdrželi odpuštění hříchů a podíl mezi posvěcenými. (Skutky 26:18) 
 
“Ať _______ jednou řekne s jistotou: Budu dobrořečit Hospodinu, který mi radí. I v noci mě kázní mé 
svědomí. Stále si stavím Hospodina před sebe. Když je mi po pravici, nepadnu.” (ze žalmu 16:7-8) 

Specifická prosba: 

Pamatujte si, že to za co se modlíme ve skupině, zůstane ve skupině! 
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