Společné modlitby v červenci a srpnu (júli a auguste)

Modleme se za následující akce
a také prosme o moudrost při plánování akcí v příštím školním roce, září je blízko.
1. – 7. 7. 2018
Protivín, Softball Camp, partnerský Johnson City District, TN
ESUMC Prague, návštěva budoucího kazatele a jeho manželky (Mark a Heather Hicks)
Jihlava, letní stáž dvou mládežníků, 3 měsíce v partnerském sboru McEachern
Pražské sbory ECM, tým dobrovolníků navštíví partnerský distrikt a bude pracovat
v Bay
Mountain Camp, TN
Bratislava - Staré Mesto
Ďakujeme Pánu Bohu:
- za požehnanie prác a povinností počas školského roka;
- za ochranu na cestách a zdravie;
- za príhodné počasie a úrody zeme;
- za čas oddychu, ktorý je pred nami.
Prosíme Pána Boha:
- aby požehnával tých, ktorí budú na cestách a na dovolenkách;
- aby doprial pokoja a radosti počas stretávaní sa na bohoslužbách;
- aby nás viedol svojím Svätým Duchom v hlbšom poznávaní Jeho vôle;
- aby nám kládol na srdce tých, ktorým máme slúžiť.
Ivan Lukáč

8. – 14. 7. 2018
Jihlava, Youth English Camp s partnerským sborem McEachern v Daňkovicích
Vimperk, Baseball Camp, tým TN
Slaný, American Basketball Camp, tým TN
Litoměřice, Softball Camp, tým z Munsey Memorial Church, TN
Brno, Vacational Bible School, tým TN
Pražské sbory ECM, tým dobrovolníků se zúčastní Appalachia Service Project

Sereď
Prosíme o modlitby za
- Detské misijné dni so Spielmobilom v Seredi a Šoporni v Júli (za spolupracovníkov, pobyt
plný nadšenia v evanjelizácii, za správne miesta, kde budeme stáť a slúžiť deťom. )
- za stretnutie s Korejskym tímom a s. Jamie- Kim, ich službou v Seredi v Auguste
Ďakujeme
- za uplynulé mesiace, keď sme mohli spolu byť na zborových výletoch hrad Dobrá voda
a hrad Oponice, mali sme spolu dobrý čas poznávania a športového nadšenia.
Pavle Kocev

15. – 21. 7. 2018
AMM, Spoušť – příprava týmu pro mládežnickou Poušť
Plzeň 1, tábor Kvítku v Novosedlech pro děti 6-12 let
Partizánske
Ďakujeme
- za radostné spoločenstvo medzi nami
- za študentov Svetlanu, že mohla ukončiť bakalárske štúdium a Mateja za ukončenie
školského roku
- za naše vypočuté modlitby
Prosíme o
- ochranu na cestách počas dovolenkovej sezóny
- aby sme boli dobrým svedectvom viery aj počas leta
- nech i počas prázdnin máme možnosť zvestovať zvesť evanjelia
Štefánia Sklenarová

22. – 28. 7. 2018
AMM, mládežnická Poušť (letos jede hodně nových mládežníků)
Tachov, tábor Royal Rangers pro juniory
Plzeň 3, prázdninová školka SKP DUHA (1. 7. – 17. 8.)
Gerlachov
Prosím o modlitby
- za ochranu detí pri prázdninových aktivitách
- za mladých i dospelých ktorí sa vzdialili od Boha a odišli zo spoločenstva
- za ľudí, ktorí sú ľahostajní voči Božiemu slovu a aby Pán mocne pôsobil na ich životy
skrze svojho Ducha.
Ľuboslav Sirkovský
29. 7. – 4. 8. 2018
Tachov, Fusion Camp
Jihlava, sborová dovolená u Chotěboře
Plzeň 3, Na kole kolem dokola, sborová dovolená obou plzeňských farností
Litoměřice, vodácký mládežnický puťák
Tachov, Tachovské slavnosti :
sobota 4. 8. v 11 a ve 14 hodin degustace různých druhů káv
neděle 5. 8. od 10 do 11:30 bohoslužba pro ateisty – komentovaná bohoslužba určená
všem, kdo nechodí do církve.
5. – 11. 8. 2018
Tachov, tábor Royal Rangers pro děti
Plzeň 1, Sborový pobyt Lochotína a přátel na Poušti
Třeboň, sborová dovolená

ESUMC Prague, kazatel John Redmond s rodinou budou tři týdny v USA
12. – 18. 8. 2018
Jihlava, dětský tábor na Poušti
Tachov, Letní biblická škola Opárno
Plzeň 1, King's camp pro děti 6 - 11 let, příměstský tábor na Bolevecké návsi
Plzeň 1, King's camp XL (K)NIGHTS v čase 17-20 h
19. – 25. 8. 2018
Plzeň 3, společný výjezd mládeže na festival UNITED
26. 8. – 1. 9. 2018
AMM, Mission Trip do Moldavska (27. 8. – 7. 9.)

