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NA PRVNÍM MÍSTĚ ŽÁDÁM… (1TM 2,1-2) 
Priorita modlitby v životě církve 

 

Dneska se budeme zabývat jenom prvními dvěma verši tohoto oddílu a 

ukážeme si z nich především prioritu modlitby v životě církve, všimneme 

si různých druhů modliteb, které zde Boží slovo jmenuje a dále se 

podíváme také na to, co by mělo být obsahem našich modliteb podle 

tohoto textu a nakonec na to, co je cílem společných modliteb křesťanů. 
 

Text (1Tm 2,1-2): 

Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za 

všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít 

tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. 

 

Otázky pro děti i dospělé: 

1. Proč je modlitba tak důležitá? 

2. Co je cílem modliteb křesťanů? 

3. Proč není bez modliteb možné žít zbožným životem? 
 

 

ÚVOD 

• Povoláni ke společným modlitbám 
 

 

Boží lid (muži i ženy) se má společně modlit. 

 
 

Biblické odkazy:  

�  1Pt 4,11; 1Tm 2,8; 1Tm 5,5; Sk 1,14; 1K 14,16; Mt 18,19-20; Lk 11,1; 

I. PRIORITA MODLITBY 

• Modlitba je první reakcí znovuzrozeného srdce 
 

 

Modlitba je odpovědí na evangelium. 

 



 

 

Modlitba je spolu s Písmem nejdůležitějším prostředkem budování 

našeho vztahu s Bohem.  

 
 

Biblické odkazy:  

�   
 

II. RŮZNÉ DRUHY MODLITBY 

• Modlitba je pestrou prací křesťana 
 

 

A. Prosby 

 

B. Modlitby 

 

C. Přímluvy 

 

D. Díkůvzdání 

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  Jk 5,16-18; Mt 26,39; Mt 7,7; Mt 9,38; Fp 4,6; Ef 6,18-19; 1Pt 5,8; 1Te 5,17; Ř 8,34; Žd 

7,25;  
 

III. OBSAH MODLITEB 

• Modlitby za lidi 
 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  Ef 2,19; J 17,14-15; Mt 5,13-15; 1K 5,10;  
 



 

 

Tajenka: 

 

_________________________ 

IV. CÍL MODLITEB 

• Zbožnost soustředěná na Krista 
 

 

A. Tichý a klidný život 
 

B. Opravdová zbožnost a vážnost 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

�  Sk 19,34; Mt 10,32-36; Jr 29,11; 1Tm 2,3; 1Tm 3,16 
 

 

   

 

 
   ANODY, RELÉ, MRAK, OSUD, TEZE, 

KREJZL, ŽVÝKAČKY, AKLÉ, 

PĚTIBOJ, SETY, PIHY, DRBNA, 

EUKALYPT, OKOV, CALX, VNIK, 

KOPA, KRKY, SKIN, SBORNÍK, PONK, 

LATINA, MEKY, ČERPADLO, BIŽU, 

OKAMŽITĚ, RASA, PLNO, ŠEPT, 

OBLÁ, PUMA, ČELA, OBUJ, DAKL, 

RAIS, AVAR, AULA, VENULA, 

MULAT, MIMOCHODEM, AUTOR, 

OHEŇ, ZÍTŘEK, ANTI, GAUČ, HÁDĚ, 

JUDO, ORIENT, DOGA 

Osmisměrka 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 

Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (1Tm 2,1-2) 

Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen v Karlíně: kázání: P. Borovanský 

(1Pt 2,1-3), vedení – P. Steiger (Ž 31), památka – P. Petrecký, chvály 

– Artyom & Karolína. 
 

 

Niger: Neznámí únosci zajali misionáře 

Jeff Woodke pracoval ve městě Abalak v severním Nigeru pro 

organizaci Jeunesse en Mission Entraide et Developpement (pobočka 

americké YWAM). 14. října v pozdních večerních hodinách byl unesen. 

Bilou Mohamed, starosta Abalaku, prohlásil, že město „postihla hrozná 

tragédie“ a že místní obyvatelé den po únosu „hořce plakali a bědovali 

nad ztrátou přítele“. Ve svém projevu zmínil oddanou službu 

pětapadesátiletého misionáře: „Tento muž mezi námi žil dlouhé roky, i 

když poskytování pomoci lidem ze zranitelných [skupin] nebylo snadné… 

všichni o něm věděli, že je to dobrý člověk.“ Podle informací nigerského 

ministra zahraničí Mohameda Bazúma přibližně v 9 hodin večer vtrhla do 

Jeffova domu skupina ozbrojenců, pravděpodobně z radikální islámské 

skupiny Mudžao (Hnutí za jednotu a džihád v západní Africe). Útočníci 

zavraždili dva hlídače, včetně člena národní gardy, zajali Jeffa a odjeli na 

východ směrem k Mali, kde má Mudžao své základny. 

Jeff je v Alabaku známý svou láskou k Nigeru a jeho kočovným 

obyvatelům. Vedl několik rozvojových projektů mezi Tuaregy, konkrétně 

v oblasti zemědělství, zdravotnictví, všeobecné vzdělanosti, základního 

školství a zajišťování zdrojů pitné vody. 
  

 

Vypravoval jim podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a 

neochabovat 

Lukáš 18,1 


