
MODLITBA VĚŘÍCÍCH 

Slavnost nanebevzetí Panny Marie 

15. 8. 2021 

Bůh přijal Matku Boží Pannu Marii k sobě a zahrnul ji plností své 
lásky. A Maria se stala matkou celého společenství křesťanů. 
S důvěrou v Boha a v naději na její přímluvu předložme našemu 
Pánu své prosby1: 

1. Modleme se za církev v naší zemi, aby se stala po vzoru Panny 
Marie pokornou služebnicí svého Pána.2 

2. Modleme se za Libanon, aby mezinárodní společenství této zemi 
pomohlo nastoupit cestu "vzkříšení".3 

3. Modleme se za Afganistán, v němž vítězí militantní vláda.4 

4. Modleme se za odvahu zodpovědných zabránit dalším zbytečným 
klimatickým výkyvům a prosme za místa sužovaná požáry.5 

5. Modleme se za všechny, kdo mohou zabránit obchodování 
s lidmi, otrocké práci, zvláště dětí.6 

6. Modleme se za ty, kdo ztratili naději a nevěří ve věčný život.7 

7. Modleme se za nás, abychom dokázali svědčit o velikých 
skutcích, které Bůh koná v našich životech.8 

 

 

Bože, ty jsi shlédl na svou nepatrnou služebnici a v jejím životě jsi 
učinil veliké věci. Shlédni na naši modlitbu a na přímluvu 
Bohorodičky Panny Marie vyslyš naše prosby.9 Skrze Krista, našeho 
Pána. Amen. 

                               
1 Slavnost Nanebevzetí Panny Marie zamyšlení. 
2 Slavnost Nanebevzetí Panny Marie evangelium. 
3 Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc srpen 2021. Nedostupné léky, 
nefunkční vláda. Libanon je rok po explozi na pokraji kolapsu.  
4 Afghánistán míří zpátky do rukou Tálibánu. Lidé nečekali, že pád bude tak rychlý.  
5 Svět je kus od katastrofy, je třeba víc omezit emise.   Za vlnu veder i záplavy může lidská činnost, tvrdí 
zpráva OSN.  Nejen Řecko. Lesní požáry sužují i další středomořské státy.  
6 Afričtí náboženští představitelé podepsali prohlášení proti modernímu otroctví.  
7 Mami, je to jako rakovina duše. O sebevraždě mluvila Anetka často.  
8 Slavnost Nanebevzetí Panny Marie evangelium. 
9 Slavnost Nanebevzetí Panny Marie evangelium. 
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