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Velikonoční sedmidenní modlitební stráž 

 

Zveme vás, abyste se připojili k sedmidenní nepřetržité modlitební stráži v modlitební 
místnosti. Stráž bude probíhat  

od pátku 12. 4. 18:00 hod. do pátku 19. 4. 18:00 hod. 

na Žertvách v přízemí v zrcadlovce  

a bude zakončena společnou velikonoční bohoslužbou ve velkém sále. 

 

 

Organizace 

Modlitební stráž bude zahájena společnými chválami v pátek 12. 4. od 18:00 hod. ve 
velkém sále na Žertvách 23. 

Na adrese kspraha.cz/straz  najdete kalendář, do kterého se můžete zapisovat na 
jednotlivé hodinové modlitební stráže.  

Můžete se modlit jako jednotlivci, ale i ve dvojicích či skupinách. Pokud chcete, můžete 
svoji stráž označit jako otevřenou (za jméno napsat „otevřená MS“). Znamená to, že 
souhlasíte s tím, že se k vám může kdokoliv připojit. 

Chcete-li se k někomu připojit, požádejte vždy předem o souhlas toho, kdo je na daný 
termín zapsán. 

V případě, že nemáte přístup na web, můžete se přihlásit ve sborové kanceláři, nebo 
požádat někoho, kdo vás přihlásí přes Internet. 

 

 

http://kspraha.cz/straz
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Proč modlitební místnost? 

Izajáš 56,7: Přivedu je na svou svatou horu a ve svém domě modlitby je oblažím radostí, 
jejich oběti zápalné a obětní hody dojdou na mém oltáři zalíbení. Můj dům se bude 
nazývat domem modlitby pro všechny národy. 

 

Za co se chceme především modlit? 

Hlavním cílem našich modliteb je uctít Hospodina a prosit, aby se Jeho vůle děla na zemi 
jako se děje na nebi. 

Budeme se zaměřovat na sborové hodnoty. Jsou jimi: 
1. Víra založená na Božím slově 
2. Neustálá modlitba 
3. Dosvědčování Boží svatosti 
4. Štědré dávání 
 
Nezapomeňme ani na sborový záměr „Kristem proměněné životy“ pro nás osobně, celý 
sbor i lidi v našem okolí, kteří Krista ještě osobně neznají. 
 
Dále se chceme modlit speciálně: 

Za manželství a rodinu 5x10 % – snížení počtu rozvodů, umělých potratů a dětí 

narozených mimo manželství v Praze o 10 % – nárůst počtu uzavřených manželství a dětí 

narozených v manželství v Praze o 10 %.  

Za milost, aby satan nekradl svědectví a za průlom a naši odvahu případná 
 svědectví sdílet s druhými lidmi. 

Za nově vznikající regiony: Prosek, Černý Most, Barrandov 

Za misionáře a za připravované misijní cesty viz:  Markéta – Řecko, Dohnalovi – 
Chorvatsko, L. Patočka – Kambodža. Modleme se za povolání nových misionářů, za 
přípravu krátkodobých misijních výjezdů, speciálně výběr týmů (Galanta, Estonsko,) 

  
 
Obecněji se můžeme přimlouvat za církev i národ v tomto smyslu: 
Efezským 1,15-19: Proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pánu Ježíši a o lásce ke 
všem svatým, 16 nepřestávám za vás děkovat, když se o vás zmiňujeme na svých 
modlitbách, 17 aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal Ducha moudrosti 
a zjevení v pravém poznání jeho samého 18 a osvícené oči srdce, abyste věděli, jaká je 
naděje v jeho povolání, jaké je bohatství slávy jeho dědictví ve svatých 19 a jak nesmírná je 
velikost jeho moci vůči nám, kteří věříme v souladu s působením převahy jeho síly. 

Přímo v modlitební místnosti jsou vyvěšena další konkrétní modlitební témata. 
 



3 

 

Věříme, že modlitba je klíčem k tomu, abychom uviděli a vzali dědictví, které nám Ježíš 
připravil. Věříme, že modlitba otvírá duchovní zrak, osvěcuje oči srdce nám i našim 
blízkým, věřícím i zatím nevěřícím. Otevřené oči srdce, které vidí a zakoušejí slávu 
našeho Otce, touží a prahnou po Živém Bohu, po jeho mocném jednání v našich životech. 
Chceme, aby se Otcova sláva dotýkala nás i našich blízkých, našeho národa, aby vzešlo 
světlo v mnohých temnotách v Praze i v našem národě. 
Pojďme využít této mocné zbraně proti nepříteli, který zaslepuje a způsobuje temnotu.  
 

5 kroků modlitby 

 
1. Vyznání hříchů: Zastavte a ztište se před křížem, kde na základě vyznání hříchů 
přijímáme odpuštění a dokonalé očištění od všech hříchů a kde nás Boží moc činí svatými, 
přijatelnými pro Otce díky Ježíšově krvi. Je možné své hříchy napsat a potom spálit 
v připravené nádobě. 

 
2. Těš se v Hospodinu, vyjádři mu vděk chválou a uctíváním: Bůh nazval Ježíše 
Immanuel – to je Bůh je s námi. Otec touží po tom být se svým synem, svou dcerou. 
Setkání s nebeským Otcem je výchozím bodem a vlastně tím nejdůležitějším, co 
můžeme v modlitební místnosti zakusit. 

Vděčnost otevírá srdce a mění samotný základ komunikace s Tím, komu vděčnost 
vyjadřujeme, Věnujte první část svých modliteb vyjádření vděčnosti Otci stvořiteli, Synu, 
který nás vykoupil a je s námi až do skonání věků, tedy i teď na tomto místě, a vděčnosti 
Duchu Svatému, který bydlí v nás, spolupracuje s námi a kromě mnoha dalších aktivit nás 
zmocňuje k Božímu dílu. 
 

3. Přímluvy–církev: Marek 16,15-16: A řekl jim: „Jděte do celého světa a vyhlaste 
evangelium všemu stvoření. 16 Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude zachráněn. Kdo neuvěří, 
bude odsouzen.  

Smyslem našeho přebývání v nepřátelském území – na tomto světě – je záchrana 
nevěřících.  

Modleme se za církev, aby rozuměla Duchu Svatému a aby pochopila a zamilovala si 
Otcovy záměry a plány k záchraně.  

Modleme se za přítomnost a moc Ducha Svatého, který přichází v modlitbě „horní 
místnosti“, která způsobila a způsobuje vystrojení a vyzbrojení církve viz  

Skutky apoštolské 1,13-14: Když vešli, vystoupili do horní místnosti, kde pobývali Petr, 
Jan, Jakub, Ondřej, Filip, Tomáš, Bartoloměj, Matouš, Jakub Alfeův, Šimon Zélóta a Juda 
Jakubův.14 Ti všichni zůstávali jednomyslně oddáni modlitbě se ženami, Marií, matkou 
Ježíšovou, a s jeho bratry.  
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Skutky apoštolské 2,1.4: Když nastal den Letnic, byli všichni spolu na jednom místě. 4 
Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával 
promlouvat.  

4. Přímluvy za Prahu, ČR, konkrétní osoby 

Modleme se za to, aby Duch Svatý otevíral mysl našich nevěřících přátel i ostatních lidí, 
aby mohli osvíceným vnitřním zrakem vidět, k jaké naději jsou v Kristu povolání, aby mohli 
vidět dědictví, které jim bylo křížem darované. Modleme se za změnu duchovní atmosféry 
v Praze a v tomto národě. Máte li odvahu a vedení, modlete se proti duchovní opozici -
mamon, materialismus, humanismus, duch nevíry, okultismus…. 

 

5. Přímluvy osobní 

Modlete se za vaše nové vystrojení a zmocnění k Božím úkolům.  

Pokud vám nezbude čas na přímluvy za vaše osobní potřeby, nemějte obavu. Jestliže jste 
pobyli v jeho blízkosti a potěšili jste se v Jeho přítomnosti, dá vám žádosti vašeho srdce, 
aniž byste je museli nutně vyslovit.  

 
Hudba: V modlitební místnosti je k dispozici přehrávač CD. Při svých modlitbách můžete 
používat tento hudební doprovod. Je možné také použít místní hudební nástroje nebo 
vlastní nástroj. 
 
Modlitební místnost je místo vašeho osobního setkání s Bohem, kde k vám Otec bude 
hovořit. Zapisujte si, co jste přijali.  
Pokud přijmete povzbuzení pro ostatní, zapište ho na některou z tabulí, která je k tomu 
určena.  
Zapisovat můžete i témata modliteb, která mohou být inspirací, povzbuzením pro ostatní, 
nebo mohou být štafetovým kolíkem, který někdo z následujících modlitebníků poponese.  
Témata k přímluvám připisujte dle kategorií na příslušné tabule.  
 

Žehnáme vám, abyste prožili nádherná setkání s naším Otcem a abyste viděli ovoce 
svých modliteb. Vaše práce není v Pánu marná. 

Za organizační tým 

Lubomír Ondráček 
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Technické informace 

 
1. Modlitební místnost nesmíte opustit, pokud by se stalo, že by nepřišel střídající 
modlitebník. 

2. Dřevěné dveře do průjezdu budou otevřené.  

3. Když přijdete na svoji službu, zaklepejte na dveře modlitební místnosti označené 24/7 a 
vyčkejte, až vám službu konající modlitebník otevře. Pokud by byly dveře do dvora 
zamčené, zaklepejte na okno modlitební místnosti a službu konající modlitebník vám přijde 
odemknout. V modlitební místnosti jsou k dispozici klíče od dřevěných dveří a od dveří 
modlitební místnosti. Dále jsou zde klíče od spodního sklepního sálu, kde jsou toalety. 

4. Podívejte se na rozpis, kdo přebírá službu po vás a kdo je před vámi, a zkuste si pro 
jistotu zjistit kontakt na něj, abyste mu mohli popřípadě zavolat. Telefonní číslo můžete 
získat v pracovní dny v době 8:00 – 14:30 ve sborové kanceláři na telefonu 284 822 294 

5. Zkontrolujte si prosím čas vaší modlitební hodiny, abyste nezpůsobili někomu, kdo 
bude počítat s vaším vystřídáním, těžkosti. 

6. Pokud jste se na stráž přihlásili a zjistíte déle než 24  hodin předem, že se jí nemůžete 
zúčastnit, dejte to vědět na email lubomir.ondracek@kaes.cz a budete vymazáni. Pokud 
zjistíte, že se nemůžete z vážných důvodů zapojit ve vámi zvoleném termínu kratší dobu 
než 24 hodin předem, zajistěte za sebe náhradu sami. 

 

V PŘÍPADĚ NĚČEHO MIMOŘÁDNÉHO MNE KONTAKTUJTE NA TEL.: 724 435 300 

Lubomír Ondráček 

mailto:lubomir.ondracek@kaes.cz

