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Přihlášený Intence

DODATEK včetně všech uzlů bratří a sester modlících se v naší modlitební kampani

Dana_Pr za obrácení mého manžela a maminky

Peter_V Za spasu vsetkych dusi a za pokoru a lasku v srdciach vsetkych ludi

Gita_K za uzdravenie ťažko chorého vnúčika Lukáška

Sylvia_B Za obratenie mojho svokra

Marie_J Za obrácení našich synů Marka a Zdeňka.

Iveta_H Za otevření srdcí milosrdné lásce našeho Boha a Pána Ježíše Krista

Jitka_ za der sv.křtu a sv.přijímání pro vnoučata

Karel_ Za obrácení našich dětí na pravou víru

Andrea_V Za lasku a zjednotenie rodiny.

Gabi_C oslobodenie od zlého v rodine

Renka

Jozko Za duchovenstvo, aby čo najviac kňazov zostalo verných pravému Božiemu Slovu.

Helena_M

dana_p za moje uzdravenie chrbtice

Alena_P Za lásku, víru, odpuštění a narovnání vztahů v rodině

Anezka_S za odpuštění hříchů a spásu duší

Marie_D Za dar víry pro Milana a Mirku

Vladka_M Za milost víry a dar skutečného obrácení pro všechny členy rodiny,příbuzných a přátel

Elena_S za dar pravej viery  pre moju sestru a jej rodinu

Irena_B Za osvobození vnučky G.z moci zlého, dar víry, spásu duše

Marie_P Za obrácení manžela a uzdravení víry mých dětí

Maria_I Za odpustenie, za obrátenie a lásku v mojej rodine

Jana_V Za dar živej viery pre dcéru Evelínu a sestru Ivu.

Jarmila_S Za živú vieru a lásku v rodine

Tereza na umysel pokania za všetky naše hriechy

Marie_P Za Reného,záchranu jeho duše a uzdravení těla.

za ochranu Sedembolestnej Panny Márie pre Česko a Slovensko pred útokmi zla a vytrvanie na-
šich národov vo viere

-za lasku,zboznost,porozumenie a dary
   Ducha Svateho pre nase rodiny
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Lenka_D Osvobození duší z moci zlých duchů.

Lenka_S za osvobození z pronásledování sousedy /trvá 10 let/

Petr Za milost odpuštění hříchů, dar živé víry a za spásu pro celou svoji rodinu a všechny blízké.

Marie_M Za vnuka a vnučku. Rozvázání velkého vztekání a vzájemného pokoušení.

Elena_T za obrátenie Katky a jej rodiny

Vaclav_S Za obrácení a záchranu mého Českého národa a aby splnil úkol který má od Boha.

Jana_D

Michal_B Za čistotu těla i duše.

Luba_C Za moje manželstvo a nášho syna

Eva Za jednotu s manželem

Eva_S Za zachování pravé víry a spásu duší celé rodiny

Eva_B za to, abychom lépe svědčili o víře láskou a svým životem, za obrácení a záchranu všech bližních

Gabriel_S Za uzdravenie a oslobodenie Gabriely.

IvaN za rozvázání pýchy a obrácení celé rodiny 

Monika_M za vysporiadanie mojich rodinných vzťahov

Eva_H Za Kristínu a Jozefa

Stanislav_P Prosím za sebe, manželku a naše děti o dar opravdové víry, lásky, obrácení a spásy našich duší.

Marie_K za milost obrácení, jednotu, lásku a odpuštění v rodině

Eva_J Za proměnu srdcí v rodině, úctu k Bohu a úmysly panny Marie

Miroslav ZA OBRÁCENÍ MÉHO SYNA A DAR VÍRY V RODINĚ.

ludmila-p Za obratenie clenov mojej rodiny

JO

Hana_B Za manžela, obrácení Klárky a Honzíka a spásu celé rodiny

Ilona_F Za spásu celé rodiny, obrácení dcery Veroniky a pokřtění Vládi a jeho rodiny

Lydia_F -za spásu duše môjho otca Juraja

Martin_M Za naše národy a našich skorumpovaných predstavitelov.

Eva_L

Na záchranu a spásu syna Davida s rodinou a všech, kteří jsou spojeni s mou rodinou ducovně 
nebo příbuzensky v Čechach a na celém světě.

Za obrácení manžela, za odpuštění našich hříchů, dokázat odpustit našim nepřátelům, za upevnění 
víry a lásky mých synů k Bohu, kéž dokážeme nést náš kříž s láskou

Prosím za neochvějnou důvěru v neomezenou moc a přítomnost našeho Pána Ježíše Krista všude 
tam, kde se mi to stále nedaří. Ve všech duchovních, rodinných a zvláště profesních věcech.
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Eva_F

Roman_K za duše, kterým hrozí věčné zatracení, za duše v očistci.

Elena_D Za brata Pavla - alkoholika.

Margita_P

Pavlina_C Za zdraví v rodině a ochranu Boží pro celou rodinu

Andrea_S Prosím Panna Maria o požehnanú prácu  v mieste bydliska

Jaromir_V Za překonání problémů v rámci šestého a devátého přikázání.

Iveta_S za pokoj v dušiach našej rodiny a dar živej viery

Daniela_P

Zoltan_M Za čistotu Môjho Srdca, mysľe ,myšlienok.

Jiri_L Za uzdravení kořenů v rodině, spásu a obrácení nevěřících členů naší rodiny 

Lucie_L za dar víry a spásy pro víru nepraktikující členy rodiny

Lucie_S Za dar víry a odpuštění pro blízkého člověka.

Petr_K Aby mě Pán dal sílu ovládat za všech okolností mou extrovertní povahu.

Halina

Vera Za uzdravení duše i těla, osvobození od strachu, za dar víry, lásky a uzdravení vztahů v rodině.

Dana_Dv Za milost říkat druhým pravdu klidně, jasně a s láskou.

Maria_K za dar živej viery pre detí a vnúčatá

Maria_G za obrátenie syna a záchranu jeho manželstva

Jana_O

Jolana_M Moj uzol je Matus.Prosim vrucne za rozviazanie.

Pavla z Prahy Za obrácení nevěřících členů rodiny a uzdravení rozbitých manželství v rodině

Eva_S Za vysvobození z vlivu Satana, za obrácení a spásu celé rodiny.

Monika_T Za vyřešení problému

Ivan_M Za záchranu všetkých duší,za prekonanie strachu v mojom živote  a obrátenie mojich milovaných.

O prohloubení modlitby - abych se, Pane, myšlenkami víc dokázala ponořit do Tebe, dokázala se 
plně soustředit na modlitbu, aby rostlo moje sjednocení s Tebou. Prosím o totéž pro všechny své 
drahé a pro každého z nás.

Frantisek z 
Prahy

Za záchranu a ochranu české a slovenské armády zbytku, pravé církve Ježíše Krista, aby svým 
světlem Pravdy, svatého Božího Slova, pomohla k záchraně našich národů, a abychom byli hodni 
být součástí armády zbytku.

Prosím za dar živej viery pre celú rodinu, za obrátenie syna Jozefa, za duše na ktoré si nik nespo-
mína, za svätosť nášho kňaza

Za rozviazanie a vyslobodenie zo všetkých satanových väzieb nášho rodu a za zničenie akejkoľvek 
kliatby v našom rode,v našej rodine,
za odpustenie všetkých hriechov nášho rodostromu.

Za obrátenie mojich detí a ich spásu!!! + včetne všetkých uzlov bratov a sestier, ktoré sa modlia v 
našej modlitebnej kampani 

Za milost obrácení a spásy celé rodiny a za milost obrácení a uzdravení vztahů v partnerově rodi-
ně.
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Lidmila_N Za naše kněze, aby měli sílu bránit Pravdu a zůstali věrni svým slibům.

Miroslava za obrátenie a záchranu duší mojich detí a vnúčat

juraj

Ludmila_Z Za obrácení členů rodiny.

Marie za zasvěcení Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Evik_J Za vnitřní uzdravení, za dobrou paměť

Zuzana_K Prosím,abych se dokázala vzdát všeho a následovala Krista a za obrácení bližních.

Anna za zbavení se roztržitosti a soustředění se v modlitbě

Martina_K Za obrácení manžela, za Boží vedení pro děti a za uzdravení vztahů v celé rodině.

Hana_H Za obrácení mých dětí a vnučky

Julie_M Za uzdravení těla a duše

W_H Za obrácení nevěřících členů rodiny.

Tina_B Za záchranu a obrácení rodiny a přátel, které mi Bůh poslal do cesty. 

Jiri_S Za všechny kněze a biskupy České republiky, aby zachovali věrnost Kristu a jeho pravé církvi.

Uzdravenie a obratenie syna Michala

Kveta Za jednotu a lásku v naší rodině a v manželství.

Aurelka za uzdravení duše i těla syna Aleše a seslání Ducha sv. pro celou rodinu  a celý svět

Raeek_B Za uzdravení od smyslové žádostivosti

JB

Peter_P Prosím za dar Ducha Sv. pre kňazov.

Anna_S Za dar živej viery pre moju rodinu

Anna_K

Viera_C za dar viery pre syna Viktora

Anna obnova môjho manželstva

Michaela Za naše manželství 

Lubica P Oslobodenie od strachu

co dalej v mojom zivote?

Maria_Kikucov
a

Za prodej domu a srovnání dluhu, definitivního skončení soudních sporů s RM, za křest a dar živé 
víry pro MM, MM, FB. Za naši farnost a TK a spásu pro všechny hříšníky.

Za odpustenie hriechov duší rodového koreňa i našich nepriateľov, aby boli zničené kliatby a sa-
tanské pečate nad rodom i miestom. Mocou Krvi Kristovej, Pane Bože, zmiluj sa nad nami, dušami 
predkov i nepriateľov a všetkých, ktorí okultizmom spôsobili rodové záťaže a zviazanosti. Sláva a 
vďaka Ti, Pane!  
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