
MODLITBA VĚŘÍCÍCH 

3. neděle, cyklus A – Nouzový stav státu 

15. 3. 2020 

Tyto přímluvy lze použít doma při rodinné modlitbě i při bohoslužbách. 

Nepropadejme strachu a obavám, ale s důvěrou se obraťme 
k Bohu, který v minulosti prokázal tolik zázraků a svůj lid vyvedl ze 
všech těžkých zkoušek1: 

1. Věrný Bože, prosíme tě za představitele naší země, aby se nyní 
dokázali moudře rozhodovat.2  

2. Prosíme tě za všechny nemocné a staré lidi, chraň je a doveď je 
k uzdravení.3 

3. Milosrdný Pane, velmi tě prosíme za všechny zdravotníky, lékaře 
a záchranáře.4 

4. Dobrý Bože, pamatuj na nemocné po celém světě a zvláště na 
ty, kterým nikdo nepomáhá a nemají přístup ke zdravotní péči.5 

5. Moudrý Pane, prosíme tě za celý svět, který se nyní ocitl v těžké 
ekonomické situaci.6  

6. Králi pokoje, prosíme tě za místa plná válečného napětí a 
politických machinací, zvláště v Turecku či Sýrii.7 

7. Náš Spasiteli, prosíme tě za ty, kdo jsou plní strachu a obav, 
posilni je a daruj jim odvahu.8 

 
Bože, ty jsi skála naší spásy9. Zachraň nás a doveď nás do plné radosti 
ve svém království. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 
 

                               
1 3. neděle postní – cyklus A 1. čtení. 
2 Které akce se ruší? A mají rodiče nárok na ošetřovné?  Nemocnice ze dne na den přišly o 

řadu sester. Budou doma s malými dětmi, které nemohou do škol. 
3  Připravte se, radí Italové Evropě. Desetina pacientů s koronavirem podle nich potřebuje 

intenzivní péči. 
4 Zdravotní sestra zkolabovala vyčerpáním: Stala se symbolem boje s nákazou.  
5 Na Lesbu se objevil první případ koronaviru. Epidemie mezi migranty by nešla uhlídat.  
6 Propad akcií v Evropě i Česku. Na vině je koronavirus i rekordní pokles ceny ropy.  
7 Turecko a Řecko na ostří nože. Hranice u přechodu Kastenies se zahalila do dýmu slzných 

granátů.  Turecko dál vyhání uprchlíky. Erdogan a Putin se dohodli na příměří v severní Sýrii. 
8 Panika v obchodech, na internetu, v médiích.  
9 3. neděle postní – cyklus A Žalm 95. 
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