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PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH 

 

Za veřejné záležitosti a při různých příležitostech veřejného života 

28. října 2018 – 100. výročí Československa (30. neděle v mezidobí B) 

 

Hospodin činil a činí veliké věci. S důvěrou se proto k němu obraťme a svěřme 

mu naši vlast i celý svět, v němž žijeme. Společně prosme: Pane, smiluj se. 

 

● Prosme za ty, kdo hledají svou duchovní cestu, i za ty, jimž je Bůh 

lhostejný. 

● Prosme za věrnou lásku manželů, štěstí dětí a statečnost dospívajících. 

● Prosme na přímluvu svatého knížete Václava za ty, jimž je na čas svěřena 

politická moc. 

● Prosme za obrácení těch, kdo pošlapávají poctivost, úctu a důvěru. 

● Prosme o dostatek tvůrců pokoje pro náš současný svět. 

● Prosme za ty, kdo museli pro válku, nesvobodu nebo bídu opustit svůj 

domov. 

● Prosme za lidi slabé a neúspěšné, vyloučené na okraj společnosti. 

● Prosme o mírný déšť, odvrácení povodní a příznivý běh ročních dob. 

● Prosme za víru a dobrou budoucnost našich dětí a všech příštích generací. 

● Prosme za naši vlast a za svědomitost, poctivost a svornost všech jejích 

obyvatel. 

 

Bože, s důvěrou ve tvou otcovskou prozřetelnost 

svěřujeme do tvých rukou své prosby. 

Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 
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30. neděle v mezidobí (B) 

 

Křik ubohých jistě není před Bohem marný. Proto se s dobrou myslí modleme za svět 

a s vírou volejme: Pane, smiluj se. 
(Mk 10,49) 

Nebo: 

Křik ubohých jistě není před Bohem marný. Proto se vzchopme k modlitbě za svět a s 

vírou volejme: Pane, smiluj se. 
(Mk 10,49)

 

 

■ Prosme za všechny, kdo se vydali za Kristem, i za ty, kdo hledají jiné životní 

cesty. 
(Mk 10,52) 

■ Prosme za ty, kdo usilují o předávání víry v naší vlasti i v daleké cizině. 

□ Prosme za ty, v jejichž rukou je soustředěno nejvíce moci a bohatství, i za ty, kdo 

nemohou a nemají nic. 

□ Prosme za obrácení těch, kdo se zaprodali násilí a šíří ve společnosti nenávist. 

● Prosme za všechny, kdo se ve svých bolestech a slabostech podobají trpícímu 

Kristu. 
(Mk 10,52)

 

● Prosme za ty, kdo jsou odkázáni na lidský soucit, i za ty, kteří se ho nedočkali. 

● Prosme za lidi žijící v duchovní chudobě a vnitřní temnotě. 
(Mk 10,46) 

○ Prosme za sebe a všechny křesťany, abychom nestáli v cestě těm, kdo chtějí přijít 

ke Kristu. 
(Mk 10,48) 

 

Pane, věříme a vyznáváme, že činíš veliké věci, 

proto ti svěřujeme potřeby našeho světa. 

Tobě buď chvála na věky věků. Amen. 
(Žl 126) 


