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Návrh přímluvných modliteb  

pro modlitební shromáždění i individuální modlitby 

 Za rodinu  

Prosím/e za všechny rodiny, aby dokázali čerpat z Tvé lásky, Pane, a uplatňovali ji ve 

vzájemných  láskyplných vztazích. Aby děti poslouchali své rodiče a rodiče, aby vedli své děti k lásce, 

pravdě, solidaritě a ochotě pomoci potřebným. Aby se rodiče starali o své potomky s láskou 

k vzájemné radosti. Aby děti ve věku dospělých láskyplně poskytovali péči svým rodičům, zvláště 

těm, kteří jsou již odkázáni na jejich pomoc. Aby děti a rodiče tvořili v každém věku harmonické 

společenství vzájemného porozumění, lásky a pomoci. Aby se manželé stávali obrazem Božím a 

vytvářeli tak láskyplný domov pro své potomky. Dávej, Pane, i nadále své požehnání a rozplozuj 

všechny páry, které marně volají po narození svých potomků. Chraň, Pane, všechny děti, které jsou 

svými rodiči naopak nechtěnými, a veď rodiče k zodpovědnosti za jimi zplozené potomky. Posílej 

každého z nás, Pane, tam, kde můžeme pomoci k budování láskou naplněné rodiny, kde můžeme 

pomoci k překonání rodinných krizí a přinést naději od Tebe, Pane, ať již ve svých vlastních rodinách, 

či v rodinách kolem nás.  AMEN. 

         

Za duchovní rodinu 

Prosím/e za duchovní rodinu každého člověka v naší vlasti i na celé zemi. Kéž, Pane, uslyší každý 

Tvůj hlas a nechá se jím vést do společenství těch, kteří vyznávají Tvou cestu Lásky, Pravdy a Dobra, 

která vede k Životu. Kéž po této cestě dokážeme jít ve vzájemné pomoci a neseme břemena jedni 

druhým, kéž dokážeme nést naději, kterou jsi nám dal, celému světu, každému kolem nás. Kéž 

spoluvytváříme duchovní domov plný lásky, radosti, pokoje a přijímáme do svého společenství 

hledající a tázající se s radostí a pokorou. Kéž mnozí nalézají svůj duchovní domov ve společenství 

církví putující za Kristem a s Kristem v lásce, z níž plyne milosrdenství, odpuštění a vzájemná pomoc. 

Dej, Pane, aby dokázali údy Tvého těla spolupracovat k blahu všech, sobě ke spáse a Tobě ke slávě. 

AMEN.             

 

Za rodinu – stát, města, obce 

Prosím/e Tě, Pane za naši republiku, města a obce, v nichž žijeme. Dej, Pane, aby zvolení zástupci 

lidu na všech úrovních státní správy vládli a rozhodovali moudře pro blaho všech, aby byla vymýcena 

korupce a klientelismus, aby rozhodování bylo demokratické a volení zástupci čestní. Dej, ať se 

dokážeme podílet jako občané na spoluodpovědnosti za své obce, města a stát a budujeme tak 

občanskou společnost. Ať dokážeme přispět k rozkvětu místa, kde žijeme ve všech oblastech – 

zvelebováním okolí i sousedských vztahů, konáním ve prospěch druhých, přispěním ke kulturnímu, 

etickému i duchovnímu rozmachu.  AMEN.     
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Za rodinu – vlast 

Prosím/e, Pane, za svou vlast, aby v ní nalézali domov všichni, kteří se v ní narodili i ti, kteří se do ní 

přistěhovali. Dej, ať dokážeme všichni žít v naší zemi ve vzájemné toleranci a míru a spoluutváříme 

naši vlast k všeobecnému blahu.  Dej, ať nejsme neteční k násilí na menšinách v naší vlasti a dej, ať 

dokážeme přinášet mír mezi znesvářené skupiny žijící v naší vlasti. Dej ať dokážeme bránit hodnoty, 

za které položili naši předci své životy; demokracii, volební právo, shromažďovací právo, právo 

svobodného slova, právo suverenity, užívání českého jazyka, právo na vzdělání, na poskytnutí 

zdravotní péče a hodnot, které utváří naši kulturu. Dej, Pane, ať každý z nás přistupuje odpovědně 

ke svému okolí, ať neztrácíme odvahu hájit šetrné zacházení s bohatstvím naší země a podporujeme 

dlouhodobě udržitelná, ekologická a etická řešení čerpání přírodních zdrojů v naší zemi a dalšího 

nakládání s nimi. Dej, Pane, naší vlasti dostatek těch, kteří ji budou mít rádi a budou ji chtít zachovat 

pro další generace. Kéž se k nim můžeme, Pane, počítat i my. AMEN. 

 

Za rodinu – zemi 

Pane, prosím/e za Tebou nám darovanou zemi a všechny tvory na ní. Prosíme za všechny oblasti 

stižené přírodními katastrofami a prosíme též za to, aby lidé eliminovali příčiny, z nichž mnohé i 

další katastrofy vznikají – povodně, požáry, ubývání deštných pralesů, ubývání živočišných druhů, 

znečišťování moře, vzduchu, země – a za nimiž stojí člověk. Dej, Pane, aby nebylo první prioritou lidí 

na zemi co nejvíce zbohatnout, či si rozmařile užívat a tak rabovat nám všem darovanou zem. Dej, 

Pane, aby země plodila dostatek potravy pro všechny lidi na světě a současně dej, aby rozdělování 

toho, co země dává, bylo spravedlivé a byl tak vymýcen hlad lidí včetně dětí na africkém, asijském 

a latinskoamerickém kontinentu. Prosíme Tě, Pane, za země sužované válkami na různých 

kontinentech, zvláště pak na Ukrajině, v Izraeli, v Sýrii a dalších válkou zmítaných státech. Prosíme 

Tě za všechny oběti válek a humanitárních katastrof. Dej, ať podle našich možností přispíváme 

k míru na zemi a k odpovědnému zacházení s ní.  

 

Za rodinu – v dětských domovech, v domech seniorů, azylových domech a dalších zařízeních  

Prosím/e Tě, Pane, za všechny, kteří nežijí ve své rodině, ale z nejrůznějších důvodů žijí ve 

společenství specielních domů; děti v kojeneckých ústavech a dětských domovech, rodiče v domech 

seniorů, týrané matky v azylových domech a další v dalších zařízeních. Prosíme Tě, Pane, aby nalézali 

zázemí, lásku a radost v těchto domech, které nechť jim skýtají i útočiště a ochranu před agresory 

a současně jsou otevřenými pro všechny, kteří jim mohou a chtějí pomoci. Pomáhej pracovníkům 

těchto domů, aby vnímali svou práci jako poslání a v lásce se starali o svěřené obyvatele. Volej 

k odpovědnosti děti, aby navštěvovali své rodiče v domovech pro seniory, v nemocnicích a dalších 

zařízeních, volej k odpovědnosti rodiče, aby navštěvovali své děti v dětských domovech a aby děti, 

žijící v kojeneckých a dětských domovech, brzy našly zázemí svých, či pěstounských rodin, anebo 

adoptivních rodičů. Dej nám, Pane, dostatek sil, abychom se starali dobře o své děti a o své rodiče, 

a abychom dokázali pomoci těm, kteří to nedokáží. Chraň, Pane, všechny slabé a bezbranné. AMEN.     

Za lidi bez domova  

Prosím/e, Pane, za lidi bez domova, kteří žijí svůj život na ulici. Prosíme za všechny, kteří ztratili svůj 

domov z důvodu ztráty zaměstnání, rozpadu rodiny, či kvůli zemětřesení, povodni, požáru a 

v zemích, kde zuří válka, i kvůli ní. Dej, ať dle svých možností napomáháme k tomu, aby neztratili 

lidskou důstojnost, a dokážeme zajistit jejich ochranu před agresory. Kéž lidé bez domova neztrácí 

a nalézají naději, a my nalézáme způsoby, jak jim účinně pomoci. AMEN.   


