V nedeľu 1. novembra si pripomíname Pamiatku posvätenia chrámu. Prinášame
Vám modlitbu, ktorú predniesol pán učiteľ Daniel Neumann, keď sa začal stavať
evanjelický kostol v Kráľovej (28. sept. 1868).
Ve jméno Boha Otce i Syna i Ducha sv. amen!
Všemohoucí Hospodine! Popatri na shromaždění toto, které v hluboké pokore, ale také i
v dětinské důvěrnosti pred tvári Tvou shromažděno jest; popatri na dítky své, které si
Tvou pomoc a Tvé požehnání vyprositi chtějí. Ty nám sice dáváš každodenně všecko,
cokoli potrebujeme, áno Ty nám dáváš i více než my sami prositi rozumíme; ale prosby a
žádosti naše, které Tobě dnes hned zrána prednášíme jsou tak velké, tak vroucí, tak
úpenlivé, že se teměr bojíme tvárí svých k Tobě pozdvihnauti. A predce svatý Otče,
predce musíme jen k Tobě jíti a Tebe prositi, a byťbys nás i odmrštil od tvári své byťbys
nás i zahnal od sebe, príjdeme zase, a príjdeme opět, a choditi budeme každého dne a
volati budeme ustavičně o Tvou pomoc. Však syn Tvůj milý a drahý spasitel náš Ježiš
Kristus zaslíbil nám že začbychomkoli prosili Otce ve jmenu jeho, dáť nám. Nu tedy
prosíme ve jménu jeho za Tvou pomoc pri stavbě domu Tvého, který Tobě lid Tvůj
postaviti míní; nebo nebudešli Ty Hospodine stavěti spolu s námi, darebné bude usilování
naše; nebudešli nám Ty na pomoci, nikdy se nepodarí predsevzetí naše.
Pane, prispor nám víry! to jest první volání naše, té víry která hory a skaly prenáší, nebo i
na nás taková práce čeká, abychom prenášeli těžké skály a mohutné stromy s hory a
zbudovali z nich stánek Tobě, abychom to konali v té víre, že i to, co se nám zdá býti
nemožné, na Tvůj rozkaz stane se.
Pane, zdržuj svornost mezi námi! Aby nepovstaly mezi námi hádky, různice a svady;
zažeň satana kterýby semeno roztržitosti zasíti a peklo sváru mezi námi podpáliti chtěl.
Predstaveným dej to vnuknutí aby moudre, rozumně a spravedlive věc rídili, podrízeným
pak, aby svědomitě, bez reptání a zlorečení rozkazy jejich plnili a zachovávali.
Pane, uděl nám síly, zdraví a chuti k dílu tomu! Těžká práce nás ovšem očekává, ale s
Tvou pomocí, udelíšli nám jen chuti, síly a vytrvalosti, i tá se premůže. Ochraňuj nás
prosíme Tě ode všech zlých príhod, od úrazu, od pádu, od polámání údů, i vůbec od každé
nešťastné príhody.
Pane, uděl nám svého požehnání doma, na rolách, lukách a vinicech našich, aby tak
jeden každý z toho, co mu požehnati ráčíš, i pro zvelebení jména Tvého a k postavení
chrámu tohoto jistou částku srdcem vděčným, bez žehrání, s radostí obětoval.
Požehnávej zvláště všecky dobrodince naše; požehnej kurátorů, dej jim ducha zmužilosti
a vytrvalosti, pomáhej jim v jejich těžkém úradování, a oslažuj ty horké kalychy které jich
očekávají; požehnej starších cirkve, aby byli jak s dobrou radou tak aj s pomocnou rukou
vždy napohotove; požehnej mladších, aby pomáhali když starší ustávati budou; požehnej
všech kterí o vystavění chrámu tohoto pečují a pečovati budou, aby viděli po čase i ovoce
práce své, potu svého a obětí svých. Vzbuď nám prátelů doma i v sousedných cirkvích, a
obrať neprátelů našich; obrať obzvláště těch, kterí jsou mezi námi chladni a lhostejni,
aby sobě usmyslili a čest a slávu jmena Tvého spolu s námi napomáhali. Vyslyš nás pro
Ježiše Krista Pána a Spasitele našeho; Amen.
(Modlitba bola prepísaná v pôvodnom znení.)

