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miloš 

Pane náš drahý, chválím tě za všechno dobré co přijímáme z tvé ruky. Chvála a sláva tobě až 
na věky. Amen.  

lenka 

Prosím tě, aby i tento web byl požehnáním pro ty, kteří se přijdou kouknout.  

zax56 

Já chci poprosit za všechny, co maj před sebou maturity.  Dej nám pokoj a moudrost. Dík.  

lenka 

a taky, aby jsme my křesťané byli jednotnější, abychom byli světlem tomuto světu.  

Stepa 

Pane prosím tě za Effrinku, která má depku, dej radost do jejího srdce. Amen  

http://www.granosalis.cz/


Stepa 

prosím též za za požehnání pro Krispa a jeho ženu, prosím posilni ji v jejím misijním 
povolání.  

B.E.L.L. 

Amen.  

F14 

Pane, prosím Tě za webmastra, protože mě o to požádal a já nemám duvod mu nevyhovět. 
Požehnej jeho práci prosím! Díky...  

pisnicka 

Pane Ježíši děkuji ti to překrásné jarní počasí, které mi dělá tak dobře. Odejmi od nás všecky 
depky a dávej nám novou n  

pisnicka 

dávej nám novou naději do dalších dnů. prosím povzbuď  i Effrime, aby se radovala ve Tvém 
Duchu.  

lampik 

Pane, prosím te za Pavla, který tu diskutuje, aby nalezl s Tebou osobní vztah, Amen.  

sergej 

Hospodine, smiluj se nad národem českim. At se obráti ke Kristu. Amen  

jahudka 

pane,prosim tě za moje spolažačky, otevři jim oči a srdce , aby poznaly tvoji lásku. Děkuji  

Veni creator Spiritus!!!!!! 

muffy  

Pane, nauč nás milovat i ty, kteří jsou jiní než my! 

Betsamer  

Chválím a oslolavuji Tvé svaté jméno, Bože našich otců, ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. 

jaruna  

Pane, chci tě poprosit za náš tábor pro děti, který chystáme na léto. Prosím pomoz nám v 
přípravě a požehnej všem. Dík. 



ovečka  

Otče můj, prosím Tě za moje spolužačky, aby Tě mohly poznat, otevři jim oči i srdce. Děkuji 
amen 

ovečka  

Pane můj , prosím Tě dej mi lásku k těm, kteří mi nejsou moc sympatičtí 

ovečka  

Pane můj , prosím Tě dej mi lásku k těm, kteří mi nejsou moc sympatičtí 

Tonek  

Děkuji Ti pane Ježíši, že jsi zemřel i za moje hříchy a že jsi je obmyl svojí svatou krví. Amen. 

abednego  

i dalsimi 

abednego  

a smiluj se i nad narody dalsimi 

Špuntík  

Chvála Tobě Pane náš Spasiteli, za Tvoji oběť na Golgotě aby svět byl spasen! 

Špuntík  

A naplň nás  svým svatým Duchem, abychom byli světlem tomuto světu. Amen. 

pisnicka  

Děkuji ti Panem můj, za tvou nesmírnou Lásku, kterous nás miloval až k smrti kříže... 

   

Prosim Pane moc nam pri nasich tezkych zkouskach. Ze srdce Ti prosim Amen 

Jívka  

Prosím Tě Pane za lidi drogově závislé, dej, aby se osvobodili a našli Tvou lásku. Amen 

jahudka  

pane můj děkuji ti, že jsme si o Velikonocích mohli připomenout tvoji velkou lásku k nám 

jahudka  



a prosím tě , dej mi sílu ve škole, abych tam mohla být tvým světýlkem 

jahudka  

a prosím ještě za to,abych měla více chuti do modliteb, 

Spuntik  

Pane, děkuji ti za tyto skvělý stránky, že můžou bejt a že jsem je našel. Dej ať jsou 
požehnáním pro hodně lidí. Amen. 

Dej, Pane, ať jsme svetlem lidem okolo nas, ať skrze na vidi Tebe  a chtějí Tě poznat. 
Proměňuj nás, Pane, ke své podobě  

  

Spoj nás v jedno, Pane!  

  

killer_bee  

Pane, obmekci srdce nasich bratri na Blizkem Vychode, at odlozi vzajemnou nenavist a mstu 
a zasednou k jednacimu stolu 

perten  

Pane, prosím za všechny co jsou na drogách, abys jim byl milostiv. A nám  ukaž jak jim 
máme pomoct. Amen. 

abednego  

a ať se uzdraví třiletý Pavlík 

abednego  

chytil meningitidu! 

Stepan  

Pane, prosím za Effrime, posilni ji aby zvládala nepřízeň na pracovišti a zůstávala svědectvím 
o Tvé Lásce 

Stepan  

Pane, prosím za Effrime, posilni ji aby zvládala nepřízeň na pracovišti a zůstávala svědectvím 
o Tvé Lásce 

Stepan  



prosím požehnej též Effrime při jejím studiu 

Pisnicka  

Já se přidávám pane můj a prosím taky za naši milou Effrime, pomoz jí a požehnej v tom 
učení a při příjímačkách. Dík. 

Pisnicka  

A děkuji ti za ni, že nám zde posloužila tolika pěknými články. 

Bolek  

pane Ježíši, prosím buď milostiv naší drahé Eff, dej ji moudrost při zkouškách ať se na tebe 
spoléhá. Amen. 

mperdik  

pane Ježíši, požehnej a buď milostiv k Mr.hat na xku, dej jí zakusit svou lásku, i když se Ti 
vzpírá 

mperdik  

Tys prolil Svatou krev právě za ni, Bože rozpomeň se na dokonalou oběť Ježíše, a očisti 
mr.hat od okultismu. 

george  

I já se přidávám s prosbou k mperdikovi, Pane, a prosím za Mr. Hat. Smiluj se na d ní a dej jí 
poznat Tvoje Světlo! 

mperdik  

Pane já to s Mr.hat nadobro vzdal, Ty jsi tak věrný a všemhoucí, že Ty jistě to nevzdals a 
nevzdáš 

mperdik  

Rovněž se modlím za Zichu, že bude mít sílu překonat svou pýchu,a bude Krista následovat, i 
když to ponese potíže.... 

mperdik  

Modlím se za reua, že se přestane schovávat za náboženství,ale začne nový vztah s Tebou, 
Ježíši.... 

vojta  

Děkuji ti Ježíši za tyto stránky a prosím ať jsou požehnáním mnohým, kteří bloudí ve tmách 
tohoto světa, amen. 



Mc.Gregor  

Není Boha kromě Boha 

abednego  

jsi muslim? 

abednego  

ahoj všichni kdo chtějí více poznávat Bibli, stojí to za to 

jarka  

Pane prosím o pomoc a požehnání při přijímacích zkouškách na VŠ. 

abednego  

i pri rozdavani vysvedceni... 

mperdik  

Bože vyveď nás s náboženství do živého vztahu s Tebou skrze Ježíše.... 

mperdik  

Zboř v našem srdci vše co se v pýše pozvedá proti Tobě 

mperdik  

Nemáš-li nikoho, udělej mne rybářem lidí...půjdu rád Pane 

mperdik  

Odděl nás a pomaž svým Duchem, abychom Tě nenásledovali z vlastní síly... 

mperdik  

Nedovol nám ,abychom minuli Tvůj plán pro náš život.... 

mperdik  

Nauč nás pokoře, abychom nezpychli a nepropadli zhoubě, děkuji Pane... 

mperdik  

Dej pane další příležitost lidem, které jsem minul díky své pohodlnosti a zbabělosti.... 

tonka  



Pane pomoz mi přijmout tvoji vůli, že jsem se nedostala na školu 

tonka  

ať se dovedu těšit na to, co jsi pro mě připravil 

tonka  

chci jít po tvé cestě ráda a bez odmlouvání... 

Effrime  

pane Boze, modlim se za nas vsechny..nenech nas upadnout do role soudcu druhych..dej nam 
posim klid, lasku a pokorou 

Effrime  

do naseho srdce  ...... amen 

mperdik  

Děkuji Ti Pane,že Tvé slovo je jako dvousečný meč. 

mperdik  

Že pro ty ,kteří v Tebe věří není odsouzení a ty co nevěří již jsou odsouzeni....... 

mperdik  

Pane dotkni se Origa svou mocí a dej mu zakusit pokoj,který je větší než si lze představit 

mperdik  

Věřím,že Tvá milost je více než dost! Staň se ve jménu Ježíše, Amen 

Krestan  

Pane Bože, díky moc za tyto lidičky, co jsem tady potkal, mám je rád a prosím požehnej jim 
na jejich cestě. amen. 

Krestan  

Taky dej ať se dovedeme vzájemně víc chápat v našich rozdílných pojetí víry v Tebe. 

Zicha 

Vytrhni ztrapene z temnoty, zazen stiny, zkrat dny plne samoty, utirej slzy, dej nam milost 
ziiiiiiiiiiiiiit!!moc prosim  

Pisnicka 



Pane, prosím tě za všechny english campy který teď probíhají, o požehnání pro všechny, 
hlavně pro hledající.  

Pisnicka 

Ukaž jim svoje světlo a dej jim milost ať zatouží po zna tvoji Lásku. Amen.  

HAKON 

amen  

Spuntik 

Pane náš, prosíme tě za všechny postižené povodní, abys jim dal novou naději a chu%t do 
života, aby nepropadali depresím  

Spuntik 

Prosíme tě, abychom byli srozumitelní a čitelní pro ty, kteří Tě hledají.  

pazravak 

Prosim Te, at kazdy najde v sobe silu prekonavat prekazky na ceste svym zivotem...  

Eliska 

Pane Bože, prosím Tě, aby jsi dával pozor na mé blízké a aby jsme my i všichni ostatní byli 
šťastni. Díky.  

ruzicka 

Pane, dej mi prosim poznat Tvou vuli.  

  

Pane, děkuju za svetlo noveho dne, za tvou trpelivost.  

  

Svizel  

Ježíši dej mi milost dělat všechno jako bych dělat pro Tebe i když mě nikdo nekontroluje. 

   

Spuntik 

Pane prosím o tvé požehnání pro celou naši zemi i v tomto novém roce 2003!  

macronyx 



Pane, ochraňuj moji Aničku, prosím, Maminko Maria, mysli na nás... díky!  

  

Buď vůle tvá jak v nebi tak i na zemi Amen.  

  

Krestan  

Pane prosím o moudrost a pomoc ve zkouškovém období. Dík. 

macronyx  

Pane, prosím Tě o trpělivost, vytrvalost a stálost - nejen v učení, nejen pro sebe. nejen nyní, 
ale pořád... 

bolek  

Pane děkuji ti za sourozence z křesťan.cz, za jejich práci na novém formátu a prosím o Tvé 
požehnání pro toto dílo. Amen 

ZUza a Mahulena  

Pane, prosím Te za maturanty a za to bys nám ukázal cestu dál. 

Zuza  

Pane, prosím Te za Marketku, ktera prave odesla, abys ji dal silu a vytrvalost 

Zuza  

Dekuji, ze mne milujes, dekuju za to ze odpoustis, dekuju, ze te mohu chvalit 

  

ani v bouři nespíš, tvé srdce je s každým, budou i naše srdce s Tebou?  

danc 

Pane, dekuji...my dva vime za co...:o)  

danek a radek 

Pane, diky, ze jsme dnes udelali zkousku z filozofie. Amen  

Anonym 

Pomoz, ať lidská srdce tak moc nebolí, a pokud bolí, udělej do háje pro ty nejsmustnější 
ZÁZRAK!!!!!!!!!!!  



Amen! 

washo  

Pane nauč nás nenávidět hřích! Amen. 

sam  

haleluja, slava Panu, Jezis je mocny, chvala Krali!!! Udelal jsem C.D. a jeste k tomu 
vyborne.Haleluja!!! 

zela  

Pane, prosím tě za člověka, kterého jsem dnes potkala a on říkal, že vše bude horší, spas duše! 

zela  

Pane, chci se Tebou chlubit před všemi lidmi, jsi dobrý, děkuji za všechnu silu a za vyslyšené 
prosby, dekuju 

zela  

Ježíši tichý, srdce pokorného, přetvoř srdce naše podle srdce svého 

macronyx  

Pane, dej ať jsem vždy před Tebou malý, tichý, pokorný a sebevědomý 

zela  

:) 

zela  

Pane, jsi tak blízko, tak moc nás voláš do společenství Tvé lásky, prosím, at nejsme hluší. 

Bolek  

prosím Pane za vývoj mezinárodní situace kolem Iráku. Je-lto možné, ušetř nevinné životy a 
dej mírové řešení!! 

Matteo  

Buď s mou sestrou. 

baobab  

prosim, abys nas vedl ve svem jmenu 

n-uhelnik  



moje Maminko, ať vždycky žiju, dýchám a přemýšlím jenom v tom světě, který stvořil tvůj 
Otec i Syn i Duch Svatý a v 

kterém jsi žila příkladný panenský život  

a nevytvářím si nějaký svůj pseudosvět, který by mě vzdaloval od tvého Syna a od reality... 

pavlik  

prosím tě pane Ježíši o pžehnání pro toto dílo a pro celý tým granosalisu. Dej, ať  jsme si my 
křesťané blíž. Amen 

Jirka  

Pane, dej mi vetsi touhu po Tobe a zehnes vsem, kteri Te miluji a nasleduji 

Zuzka  

Zbav mne strachu z budoucnosti. Děkuji. Amen 

Zdeňka  

Milovaný Pane Ježíši, prosím Tě za všechny Tvé děti, abys jim dával hlubokou lásku a touhu 
po Tobě každý den. 

veva  

Otče náš, děkuji ti za lásku se kterou jsi k nám sestoupil v |Ježíši Kristu a dej ať tvoji Lásku 
umíme rozdávat dál... 

ruzicka  

Pane, prosim, dej mi poznat Tve plany se mnou, ve kterych i ja mam prispet k Tvemu dilu. 

Krestan  

Pane, prosím tě za našeho prezidenta Václava Klause. Dej mu moudrost, aby mohl vykonávat 
tuto funkci k prospěchu státu. 

Petr  

Drahý Pane Ježíši Kriste,prosím Tě pomoz mojí milované ženě překonat ještě jednu operaci 
po autohavárii z roku 2001. 

Petr  

Modlete se prosím za mojí ženu,aby byla nesena při operaci a v bolestech na vašich 
modlitbách.Děkuji. 

Zuzka  



Pane, dal jsi nám utrpeni, abychom neprestali rust, dal jsi nám okusit trnovou korunu, 
abychom neochabovali v lásce, 

prosim, at to vydrzime  

Krestan 

Připojuji se také k Petrovi a prosím  za jeho ženu, Pane. Ty  ji znáš lépe než ona sama sebe 
prosím nes ji na rukou.  

vikttorka 

Pane Ježíši děkuji Ti za to, že jsi mě našel a přijal k sobě a i já mohu pocíťovat Tvou 
nesmírnou lásku  

Petr 

Děkuji každému, kdo se modlil k Pánu Ježíši Kristu za mojí ženu,  je po operaci již doma, bez 
komplikací a uzdravuje se.  

martja 

Pane, prosim ved mne ted.  

iceberg 

pane prosim za vsechny zname i nezname kteri se ocitli ve viru valky...pane bud s nami  

josemaria 

prosim Te, Pane, at te vic miluji!  

Aleš 

Pane,prosím Tě za všechny Tvé děti aby jsi jim požehnal tento den a dával jim sílu k 
překonání všech nástrach  

kubson 

milost Pane milost..  

Soptik alias Cmana 

pane zbav nas vsech pozemskych hmotnych zavislosti a dej nam jedinou zavislost, 
ZAVISLOST NA TOBE  

ruzicka 

Pane, prosim dej, at se Gabika uzdravi.  



zuzu 

Pane, přiznej se ke svým služebníkům a dej jim sílu pokračovat na cestě za tebou. Děkuji  

prkno 

Děkuji Pane za tvou velikou lásku. Prosím Tě, ať z nás sálá a zasahuje lidi okolo. Amen  

Lukas 

Sláva Pánu Ježíši - On je Král králů a Pán pánů !  

Aleš 

Pane,prosím Tě odpustmi moje hříchy,odpust mi to že Tě občas neposlouchám a chci jít svoji 
cestou. Pane prosím odpust mi  

martina 

Pane prosím pomoz mě a mé kamarádce, at si umíme odpouštět a at k sobe zase brzy najdeme 
cestu  

Aleš 

Pane Ježíši děkuji že jsi za mne zemřel,prosím pomáhej všem kdo vede děti k Tobě,dávej jim 
sílu v jejich díle.  

Aleš 

Pane Ježíši děkuji Ti za tento den,děkuji Ti za své kamarády a prosím Tě aby jsi nám stále 
ukazoval cestu a vedl nás  

Aleš 

Pane Ježíši děkuji Ti za tyto krásné dny,děkuji  za cestu kudy nás vedeš a prosím odpust mě 
moje hříchy .  

Pája 

Pane Bože,děkuji ti za dnešní den,děkuji za rodiče a za všechny lidi okolo mně,prosím 
neopouštěj mě a buď se mnou,díky ž  

Valencie 

Pane Bože, moc tě prosím aby jsi mi přidal víru, moudrost a rozumnost, plnost tvého ducha  a 
vedení  

Valencie 



Pane Bože prosím i za moji kamarádku Petru, která tě tak hledá za všechny ztracené kolem 
nás,  

Valencie 

Prosím Bože za naší dceru Lucii, aby jsi ji vysvobodil z drog a dal se jí poznat! Prosím  

macronyx 

Pane, prosím, abych byl s Magdou v Loburgu... fakt. opravdu. stoprocentně.  

MARTINA 

Pane Ježíši děkuji Ti za všechno co mi dáváš, za to že mě máš rád. Pomoz mi prosím at se 
umím správně rozhodovat  

Moory 

Pane, dekuji ze jsi rozumnejsi a domyslis dal nez nekteri lide a doufam, ze nektere prosby, 
ktere by v dusedku  

Moory 

byly podle me nejspis destruktivni dokazes s pochopenim otce prejit :o)  

Moory 

Take kdyz vidim, jak vsichni za neco dekuji....az se divim....Dekuji i ja. Dekuji za to ze mam 
v zivote stesti, lasku,  

Moory 

pratele, praci, vice mene zdravi, svobodu.....vse i ty opaky. Dekuji za to ze me nezavrhnes ani 
kdyz jsem bezcitny  

Moory 

kdyz se rouham, kdyz opovrhuji, kdyz si nerozvazne uzivam svetskych radosti......Dekuji za 
trpelivost a pochopeni!  

štěpán 

Díky Bože za dnešní den a za všechny přátelé, co mi pomáhají.  

štěpán 

Díky Ti Bože za tento server a prosím Tě zbav mě lenosti.  

štěpán 



Požehnej prosím všem, kteří tě vyznávají svým Bohem. Děkuju za tvoje slovo, žalm 144  

štěpán 

Chci ti říci, že Tě miluju a toužím lásku k tobě projevovat i na ostatních lidech. Amen  

ma 

Bože....prosím za obrácení tří osob...  

Lolik 

Pane, děkuji za hezké počasí  

Spuntik 

Pane Bože, prosím moc, aby naše rozhodnutí v referendu vstoupit do EU přineslo naší zemi 
jen to dobré...  

Gewain 

Bože prosím za odpuštění pro ty, kdo ve Tvém jménu odsuzují ty, kdo podle nich nejsou 
dostatečně dobří.  

martik 

Pane, prosím Tě za Jirku. dej mu prosím dar víry.  

martik 

Pane Ježíši prosím spoj naše životy. Ty víš, jak ho miluji.  

martik 

Ježíši, děkuji že mně miluješ, i když si ti nezasloužím.  

anna 

Pane, děkuji ti za vše co pro mě děláš, děkuji ti za mou postižnou dceru, a mého 7letého syna  

Fany 

Všemohoucí věčný Bože, děkuji Ti.  

ovecka 

Chvala ti Boze, za tvoju nesmiernu lasku k nam  

ovečka 



Prosim ta, za zachranu jedneho manzelstva  

anna 

Pane,děkuji ti za to že nás neustále vychováváš a dáváš nám do cesty zkoušky,ve kterých snad 
obstojíme  

anna 

Pane,dej mi prosím dar trpělivosti, moudrosti a pokoje.Miluji tě, a děkuji ti, že ses mi dal 
poznat a že tě znám.  

  

Pane, prosím za svou sestru a zachování její rodiny  

Zuzka 

Jezisi, dal jsi sveho andela, aby strezil me srdce, dekuji Ti za nej. Prosim Te asis ho s jeho 
pomoci otevre sve lasce  

Zuzka 

a take lidem okolo, abys muj zivot promenil ve vino a ve vasen nasledovat  

  

spal me svou vasni po nasledovani Tebe  

Zuzka 

Jezisi, Marie miluji vas, spaste duse! - prosim za nasi rodinu a dekuju za Taize, maminku, 
tatinka a sourozence  

Víťa 

Bože prosím,pomož Adélce s jejími problémy, moc tě potřebuje  

Víťa 

Moc Ti děkuju za tvé dary co nám všem denně dáváš  

myška 

Pane, děkuji ti, že jsem se dostala na UK na práva. Vůbec jsem s tím nepočítala je to tvůj 
zázrak a nemůžu to rozdejchat  

myška 

dej, ať tě nezklamu..  



minek 

pane boze dik,ze jsem mohla obevit tuto stranku Granosalis v UK prosim postav mi do cesty 
nejakeho vericiho kamarada tad  

Bobby 

Bože , pomoz všem, co te hledaji  

Pisnicka 

Pane, prosím za martinu, aby našla věřícího kamaráda v UK, aby nebyla sama, prosím pomoz 
ji...  

Pisnicka 

a požehnej jí v celém jejím životě, aby poznala Tvoji moc i slávu...  

Spuntik 

taky prosím za Martinu Pane, dej ať není sama  

Krestan 

Pane Ježíši, prosím oslav se i v případě naší milé Martiny  

lada 

Boze, obrat k sobe moji rodinu a me pratele  

radostvsrdci 

Muj Pane Jezisi, pomoz mi prosim, se k Tobe vratit..  

anna 

pane, děkuji ti za vše. Prosím ať mě od tebe odvádí zlo. Spoutej nás svou láskou.  

anna 

Prosím ať mě  od Tebe NEODVÁDÍ zlo  

Effrime 

Pane, dekuji ti za tvou velkou lasku, kterou mas ke kazdemu z nas. Za tvou spravedlnost, 
dobrotu a stalost..  

Effrime 



..dekuji, ze me neustale ochranujes a zes mi dal sanci zacit novy zivot..z celeho srdce a s 
pokorou, DIKY  

Dag 

Pane, děkuji Ti za lidi, které mi dáváš do cesty. Děkuji Ti za Tvoji lásku a vedení.  

Dag 

Pane, prosím o Tvé požehnání pro lidi, kteří dělají tyto stránky a také pro každého z nás.  

Dag 

také děkuji za lidi, kteří sem dávají příspěvky pro povzbuzení nám ostatním,  

Katka 

Pane, prosím vlej mi do srdce pokoj a proměň mě svojí láskou  

macronyx 

Dej ať jsem v Tobě a Ty ve mně. Ať mi plníš cokoli, oč Tě žádám. Ať plním Tvou vůli a 
měním svůj život. Ať Ti jsem stále  

macronyx 

blíž a také lidé kolem mě...  

Pepca 

Pane, prosim Te za Zbigniewa Czendlika. Vaclava Vacka a Ludmilu Hamplovou...  

anna 

můj milý dobrý Pane, učiň mě nástrojem ať zářím tvým pokojem, kde je nenávist ať lásku 
vnáším, kde jsou nesváry  

anna 

a hádky ať klid září. Ochraňuj prosím Tebou mi dané děti Davídka a Kristýnku. Prosím buď 
shovívavý k mé sestře a rodičům  

anna 

ochraňuj prosím Klárku a mého švagra,aby nepropásl chvíli poznání Tebe. Pokoj a dobro pro 
všechny lidi. DĚKUJI  

nešťastná 



Prosím modlete se za mě ať si dokážu ujasnit své názory a pocity a ať při tom neztratím moje 
poslední zbytky víry  

Pisnicka 

Pane, prosím tě na naši milou nešťastnou, ty dobrou alternativu pro její život, prosím, ať ti 
věří i důvěřuje.  

ma 

Otče náš...prosíme za dar víry a pokoje pro nešťastnou a nešťastné...  

luděk 

Pane Ježíši prosím uzdvav mě, trpím schizofrenií a cítím se hodně osamělý...  

luděk 

...vyrvi mě z hlavy můj nemocný mozek a dej mi zdraví Pane prosím tě!  

luděk 

...prosím Pane Ježíši, buď se mnou  

luděk 

Pane Ježíši prosím řekni mi proč mám tuhle chorobu...  

anna 

Pane,dej pokoj do duše Luďkovi a všem nemocným na duchu i těle,Ty jediný to dokážeš a 
proto Ti  věříme a neopouštíme Tě  

květinka 

Pane, prosím, vyslyš moje prosby a upevni moji víru  

vladěna 

Pane, prosim, vyslyš moje prosby, ať se uzdravím bez následků po sobotním úrazu  

Jirka 

Pane, uzdrav Ludka, dotkni se jeho mysli i duse  

Jirka 

Pane, osvobod nas ode vseho co nas svazuje, abychom ti mohli lepe slouzit a tebe nasledovat  

Lucie 



Pane Ježíši, děkuji ti za to co konáš v mém životě, žes mě přivedl k sobě a otevřel mi svou 
náruč  

Lucie 

Pane, prosím uzdrav Luďka ať cítí tvou neskonalou lásku, ať vše odevzdá to tvých rukou a 
následuje tě  

jonatán 

Pane, prosím T&#283; za jednu holku, která se mi moc líbí...  

Natálka 

Pane, prosím Tě za mou lásku  

zabsonka1 

Pane požehnej nás svou láskou.......veď nás..........amen  

Ellen 

Pane prosím pomoz nám postavit se před Tebe v celé své nahotě, ať   naše hříšnost pohlcena 
je tvým světlem. Amen.  

Katka 

Pane, prosím Tě za zítřejší den, učiň zázrak  

anna 

Pane Bože, prosím pomoz mi, odluč podlost mého bývalého manžela ode mně a mých dětí. 
 Dej mi prosím moudrost a klid  

květinka 

Pane, děkuji za pokoj a lásku. Provázej mě na mých cestách.  

Pisnicka 

Pane, prosím tě za Ferdu, dej mu sílu, aby mohl překonat ztrátu drahé ženy a dej mu naději do 
dalších dnů  

anna 

Pane, prosím, dej nám všem Tvé požehnání  

anna 

Pane, prosím stůj při mém lékařském vyšetření 14. října-děkuji Ti  



Patricia 

Pane Ježíši, děkuju Ti za muže, kterého jsi mi dal. Buď prosím s námi a veď nás po naší 
životní cestě svou láskou.  

Katka 

Pane, prosím, pomoz mi najít lásku..  

Joan 

Pane, prosím, naplň mou lásku  

nefritek 

Pane, děkuji ti za skvělého muže, který při mě stojí. Veď nás i dále tou správnou cestou! 
AMen!  

AJVA 

Otče...odpusť mi prosím můj hřích  

HAgnes 

Pane Ježíši, prosím tě pomoz Luďkovi. Ty víš, jakou trýzeň představuje duševní nemoc.  

HAgnes 

Utiš jeho schizofrenii, jak jen to uznáš za vhodné. Povzbuď ho a povzbuzuj všechny takto 
nemocné. Amen  

HAgnes 

Pane Ježíši, prosím tě za svou babičku. Odpusť jí její hříchy a přiveď ji na cestu poznání tebe 
drahý pane.  

HAgnes 

A dej její duši pokoj a klid. Uber její sobectví,sebelítost a lenost a přidej jí trochu zdraví 
pokoje a hlavně VÍRY!Amen  

HAgnes 

Pane Ježíši prosím tě za všechny chudé. A prosím tě za nás. Abychom nebyli tak lhostejní k 
lidskému utrpení. Amen.  

Raisa 

Pane Ježíši, prosímtě za všechny ženy, které jejich manžel bije i za jejich děti.  



Monika 

Pane Ježíši, prosím tě zachraň to předčasně narozené děťátko od Margarety a ji ochraň před 
hlubokými depresemi.  

Monika 

Pomoz tomu děťátku, prosím, vždyť víš, jak se na ně těšili a víš, jak by bylo pro ně těžké, 
kdyby ho ztratili,  

  

nebo kdyby bylo těžce postižené. Dej sílu a víru jí i jejímu manželovi Tomovi i celé její 
rodině. Amen.  

  

Prosím tě Pane, ať Margareta s Tomem dokáží přijmout vyrovnaně tvou vůli ať se rozhodneš 
jakkoli.  

Raisa 

Pane Bože, prosím tě za moje děti, aby se správně rozhodovaly ve svém životě.  

  

Pane Ježíši, prosím tě za uzdravení mojí sestry z jejích psychických problémů.  Ať celá rodina 
dostane tvůj pokoj.  

anna 

Ježíši prosím uzdrav mě, jen ty víš...  

Bolek 

Pane, prosím uzdrav annu.  

Evelyna 

Pane,když je to Tvá vůle,uzdrav,prosím, mého Josefa  

květinka 

Pane, prosím, naplň mě láskou a vyslyš moje prosby  

Patricia 

Pane Ježíši,prosim Tě, pomoz mi rozhodnout se mezi přihláškou na zdrávku a mateřstvím. 
Děkuji.  



Petulka 

Pane, prosím tě za naše maličké děťátko. Prosím, nedopusť aby i tohle těhotenství skončilo 
tak smutně, jako to první.  

mima 

pane,prosim ta ,aby si poslal do mojho zivota tu pravu lasku...  

Joan 

Pane, prosím, pomoz mi dnes  

Anomis 

Pane Ježíši,prosím Tě za uzdravení mého tchána a dej nám prosím pokoj do srdcí  

  

Hospodine, jsi pašák! amen  

Máca 

pane, prosím tě za klid duše  a sílu pro pozůstalé.  

Patricia 

Pane Ježíši, jem Ti vděčná za to, že jsi vyřešil situaci mých kamarádek. Buď nadále s nimi, 
prosím, potřebují Tě. Díky!  

Petr 

Pane Ježíši prosím Tě uzdrav moji maminku,je ted na operaci s nohou,aby to dobře 
dopadlo.Amen.  

Stana 

JEZISI modlim se za vsechnz lidi aby prijali dar spaseni  

Petr 

Pane Ježíši, prosím tě za to, aby v tebe uvěřila moje sestra s manželem  

Petr 

...aby v tebe také uvěřili moji synovci s rodinami a všichni moji příbuzní  

Petr 

Pane Ježíši, prosím Tě, aby maminka neměla po operaci ty bolesti a brzy se vyzdravila  



Sv 

Pane Jezisi, prosim uz Miriam...  

Stone 

Pane Ježíši,prosím za uzdravení mojí ženy z jejích psychických problémů,ať naše rodina 
dostane tvůj pokoj  

  

Pane, chválím Tě za tento den  

Stone 

Pane, prosím Tě za mého syna, aby dostal klid do srdce a mysli.  

xxxx 

Pane, jestli je to Tvá vůle, uzdrav moji sestru.  

nefritek 

Otče, HAgnes má pravdu! Učiň ať tě poznají, obzvláště ti lidé, co činí utrpením dalším!  

nefritek 

...přiveď ve tvém jménu lidi tam, kde jim o tobě může být podáno svědectví!  

nefritek 

Pane! Ať lidé o vánocích zapřemýšlí o tvé lásce a nedbají pouze o kvnatitu dárků, ale o 
kvalitě  toho času, kdy mohou  

nefritek 

být jeden s druhým!  

květinka 

Pane, prosím, přijď do mého srdce. A probuď prosím jednoho človíčka.  

Serafim 

Prosím za Martu,Marii i Lucii,která mě vypla v chatu při zmínce o Bohu,Pane ukaž ji 
správnou cestu  

Serafim 

Taky tě prosím za Mášu i ji přiveď na cestu do svého Království  



serafim 

Zvlště tě Pane prosím za Martu,veď ji po svých cestách  

Cenda 

Ježíši, ať poznám tvou moc v modlitbě v jazycích  

vlk 

Pane, modlim se za rok 2004. At se dari cirkvim v CR a dojde k duchovnimu rozkvetu v nasi 
ateisticke zemi. Slava Tobe!  

Elizabeth 

Pane Ježíši,vroucně Tě prosím,aby jsi vložil do našeho srdce bázeň před Tebou,abychom se 
báli činit zlé před Tvou tváří.  

amorf 

Pane Ježíši, prosím dej, a? jsme svobodní a zmizí cenzura  

Stone 

Pane Ježíši, prosím Tě za mojí ženu a za její maminku, které umřel náhle v sobotu manžel, 
abys jim oběma dal svůj pokoj.  

Patricia 

Pane Ježíši, děkuji Ti, že jsem našla znovu kamaráda, kterého jsem před lety ztratila.Dej mu a 
jeho ženě své požehnání.  

Petra 

Pane, prosím, dej ať ke mně Luboš cítí stejně velkou lásku jako já k němu  

Petr 

Pane, prosím, dej ať mě Michal miluje stejně jako já jeho  

Serafim 

Pane prosím tě za Marfi a za jejího budoucího manžela.Pane pošli ji hodného člověka.Amen  

Chilli 

Pane, prosím Tě, ať jsem mému nevěřícímu manželovi dobrým svědectvím.  

nefritek 



Haleluja Pane! Necť se všichni mohou radovat a slavit ve tvém jménu! Dej všem lidem sdo 
srdcí Tvůj klid!Ať překonají  

nefritek 

i těžké životní situace hravě a s nadhledem! Oslavujme Pána každý den! I tento i příští!!  

Chilli 

Ať máme natlačenou míru Tvojí lásky, aby přetékala!  

nefritek 

Ježíši, světlo našich srdcí, od svého zmrtvýchvstání k nám stále přicházíš. Ať jsme kdekoli, 
stále nás očekáváš.  

nefritek 

A říkáš nám: "Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a naleznete 
odpočinutí" (Mt 11,28).  

nefritek 

Ježíši Kriste, když si myslíme, že jsme docela sami, ty jsi zde.  

nefritek 

Děkujeme Pane!  

stone 

Pane Ježíši, prosím Tě za náš sbor, aby se nerozdělil. Děkuji Ti Pane.  

Chilli 

Otče, děkuju Ti, že nás nikdo nevytrhne z Tvojí ruky.  

Martinka 

Pane Ježíši, děkuji Ti, že jsem taková jaká jsem. Pomoz mi abych dokázala odpouštět z celého 
srdce.  

Martinka 

Prosím za všechny nevěřící - aby Tě brzo našli. Prosím za nemocné - aby byly trpělivý. 
Prosím za Martu a její rodinu.  

Martinka 



Prosím za Jirku a Tomáše. Prosím za všechny kdo hledají své životní partnery aby je s Tvou 
pomocí našly. Díky Pane  

Martinka 

Ježíši požehnej všem kdo čtou tyto řádky. Ještě prosím, za mojí těžce nemocnou tetu, za její 
uzdravení...  

sunny 

Pane, prosím, ať je odpověď kladná a můžu mu dát svou lásku  

ewik 

Pane Ježíši, prosím, pomoz mi, ztrácím víru...už nevím co mám dál dělat...  

nefritek 

Bože!Můj otče, můj drahý!Sešli k smutným a slabým bratřím a sestrám Ducha svatého, aby i 
oni - ač se cítí slabě -  

nefritek 

- byli ve slávě tvé i v radosti s tebou neustále!  

jenda 

Pane Ježíši prosím Tě pomoz všem, kteří Tě hledají, zároveň i mě, aby neztráceli trpělivost a 
naději. Děkuji Ti.  

Pavla 

Pane Ježíši,prosim Tě buď se mnou,pomož mi spravně se rozhodnout...Ochrańuj prosím 
člověka,kterého mám moc ráda...  

Pavla 

žehnej mu a dej mu sílu,aby to se mnou vydržel.Źehnej taky mým rodičům...Je mi moc líto,že 
je téď trápím...Potřebuji Tě.  

Ala 

Pane Ježíši,prosím Tě za to,aby mi po otci nikdo nic neupřel.Postav se za mě prosím.Děkuji 
Ti Pane.  

Petr 

Pane Bože Svatý, prosím tě o jednotu v církvi i mezi církvemi. Prosím tě ve  jménu Pána 
Ježíše Krista.  



mperdik 

Pane pomož nám, podepři nás berlou své spravedlnosti  

mperdik 

Kdo je jako jsi Ty, kdo se Ti vyrovná? Není nikdo takový Ježíši. Děkuji Ti, že jsme tví  

terezie 

Pane, děkuji Ti za všechno.  

Ala 

Pane Ježíši, maminka s bratrem mi chtějí upřít dědictví po otci. Vkládám tuto věc do tvých 
rukou a prosím jednej Bože.  

Charl 

Pane, bud milostivý našim národom a neodvráť od nás Svoju tvár  

Charl 

Pane daruj Ewikovi živú vieru, posilni ho, daj mu pohľad viery  

Marek 

Maria, královno míru, přimlouvej se u svého syna za tento svět a vypros mu mír!  

  

Svatý Jene Nepomucký, oroduj za tuto Českou zemi, aby neopustila cestu k Bohu, aby politici 
jednali v zájmu Matky Církve  

Patricia 

Pane Ježíši,prosím Tě za mého velmi dobrého kamaráda  

Patricia 

Viděl ve svém sboru mezi lidmi přetvářku a tak se rozhodl do sboru nechodit.  

Patricia 

Buď prosím Tě s ním, ať nezapomene na Tvou velkou lásku. Děkuji Ti.  

stone 

Pane Ježíši, prosím vejdi mezi me, mojí sestru a naší maminkou. Prosím, uzdrav naše vztahy. 
Děkuji Ti Bože.  



Hans 

Bože,ty máš tu moc,prosím Tě uzdrav a obnov vztahy u nás ve sboru.Díky.Amen  

Patricia 

Pane Ježíši, ráda bych pomohla P.,neboť situace v jeho sboru je pro něj neúnosná-vidí, že lidé 
nežijí podle Tvého Slova  

Patricia 

Stále chce odejít-nechce žít v takové přetvářce,poraď mi, prosím, jak mu pomoci.Děkuji Ti!  

Lenka 

Drahý Bože, dej nám víru, že vše co se stane je vůle Tvá.  

lada 

Pane Ježíši, díky za Tvou Lásku  

ivos 

Pane děkuji ti za všechno.  

joan 

Pane, prosím, osvoboď mě od všeho (všech), co mě svazuje  

David 

Prosím, aby lidé zjistili, že i bez víry v boha má život smysl.  

Naja 

Pane, prosím pomoz  mé přítelkyni Ireně a jejímu manželovi  a po 14 letech učiň zázrak 
početí tolik vytouženého dítěte  

stone 

Pane Ježíši Kriste,prosím uzdrav vztahy mezi mojí ženou, její maminkou a jejím bratrem.Dej 
mojí ženě Tvůj pokoj,prosím.  

ROCKY 

Buď dnes prosím Pane Ježíši přítomný na jednání našeho staršovstva ohledně stavby 
modlitebny; ať se stane Tvá vůle.  

ROCKY 



Neznáme Tvojí vůli, jsme rozděleni, ale věřím Pane, že nechceš, aby se sbor rozpadl kvůli 
této stavbě.  

ROCKY 

Pane, prosím dej moudrost vedoucím sboru, kteří neslyší varování a jdou více vstříc 
dobrodružství než Tobě. Děkuji Pane.  

lada 

Pane, prosím Tě, abys požehnal mým dvěma kamarádkám, které mají být zítra pokřtěny  

lada 

A prosím Tě za Esgerin, aby holky v tebe uvěřily anebo Tě poznaly  

ostmann 

Pane prosím tě za jednotu ve sborech, nedej aby malichernosti ničily vztahy a Tvé dílo  

anomis 

Děkuji Ti Bože,že jsi mne neopustil a že mi dáváš sílu jít dál za Tebou. Děkuji Ti za 
odpuštění hříchů,lásku a pokoj  

anomis 

Pane prosím dej mi moudrost do mých slov,dej mi rozvahu do mého konání,dej mi víc odvahy  

Eva 

Pane,prosím,slituj se nad trpícímí, zahoj,je-li to Tvá vůlle,všem nemocným.Děkuji.  

Zdeněk 

Pane, prosím, nauč nás modlit se.Děkuji  

Petr 

Pane Ježíši, prosím Tě za mojí maminku, dej jí ještě hodně zdraví, moudrost a jasnou mysl. 
Děkuji Ti dobrý Bože.  

Eve 

Pane, děkuji Ti za to, že jsi. Děkuji Ti, že jsi mne prostřednictvím jednoho úžasného člivěka 
přivinul k sobě.  

Petr 



Pane Ježíši, prosím Tě buď se mnou v úterý 11.5., jdu na operaci, ať to dobře dopadne a brzy 
se uzdravím. Děkuji Pane.  

Walcha 

Pne dej mi prosím sílu v odolávání proti pokušení.díky moc.  

Aleš 

Pane,prosím odpust mi můj hřích a dej mi sílu k odolávání proti němu,Pane děkuji za přátelé a 
děkuji za Martina  

Sunny 

Pane, prosím, naplň mou lásku  

Martin 

Pane,dovol nam pozerat tvojimi ocami a lubit tvojim srdcom.  

Sv-sr 

to: Patricia - kdyz svítíš , prinasej svetlo i jinym :)  

Martina 

Pane Ježíši, děkuji Ti že jsem mohla cítit Tvou blízkost, jako nikdy předtím.  

Martina 

Ježíši děkuji Ti za Tvou blízkost, kterou jsem pocítila.  

sany 

Chvála Tobě Bože, za to že jsi dobrý a že se dáváš lidem poznat. P  

sany 

Pane nauč mne rozumět tvým záměrům...  

  

Nejsem tě hoden, proč já ? Pomoz mi  

  

to unést, pomoz mi obstát, pomoz prosím  

  



Ježíš Duch tvůj ať mne naplní dle svaté  

  

vůle Tvé pane. Haleluja, Haleluja, Haleluja  

sany 

Ty jsi vítěz , tvá krev mě spasila, díky Bože  

sany 

amen 


