
MODLITBA VĚŘÍCÍCH 

Slavnost Všech svatých, cyklus A 

1. 11. 2020 

Spojeni s vítěznou církví svatých, kteří se za nás přimlouvají u 
Boha, modleme se o milost pro všechny potřebné: 

1. Na přímluvu všech, kteří pro svoji příslušnost ke Kristu položili 
život, prosme za násilníky, kteří útočí na křesťany.1 

2. Prosme za představitele naší země, kteří mohou ovlivnit průběh 
pandemie a jejích dopadů na ekonomiku.2  

3. Prosme za Spojené Státy a voliče, kteří mají rozhodnout 
o budoucnosti své země i světové politiky.3 

4. Prosme za obnovení pokoje v celém světě a prosme za ty, kteří 
rozdmýchávají nenávist a zlo.4  

5. Prosme o zastavení pandemie coronaviru a prosme za těžce 
nemocné a umírající.5 

6. Prosme za všechny lékaře a zdravotní personál.6 

7. Prosme za zemřelé členy našich rodin a za zemřelé přátele, aby 

je Pán přijal do své slávy a odpustil jim jejich provinění.7 

 

 
Dobrý Bože, tobě náleží země i to, co je na ní, svět i ti, kdo jej obývají.8  
Smiluj se nad námi a zachraň nás. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

                               
1 Tři mrtví v Nice, islamista útočil i v Avignonu.   
2 Zeman jmenoval Blatného.   
3 Biden v průzkumech vede...  Prezidentské volby v USA.  
4 Prázdné regály, protesty a hořící francouzské vlajky. Spor Erdogana s Macronem přešel od 

slov k činům.   Kamení, dělbuchy i rabování. V Itálii vyšli do ulic odpůrci protikoronavirových 

opatření vlády.  Tradiční spojenci znepřátelených stran Erdogan a Putin řešili spor o Náhorní 

Karabach. Život v zemljance. Obyvatele Náhorního Karabachu válka donutila přebývat 

v podzemí.  
5 ‚Opravdu se blížíme hraně.‘  V úterý odhalily laboratoře 15 663 nových případů. Nemocných 

je více než 170 tisíc lidí  
6 Pacienti s covidem přibývají, personálu ubývá.   
7 2. 11. Památka věrných zemřelých. 
8 Slavnost Všech svatých žalm.  
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