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Modlitba za vlast  
Modlitba je koncipována tak, aby zasahovala co nejširší skupinu příchozích, tedy i těch, kteří sami 

sebe nenazývají křesťany. Přesto je však třeba dbát, aby byla dodržena základní zásada, že se naše 

modlitba obrací k Bohu Otci skrze Krista v Duchu svatém. 

 

Připravit:  

bílá štola, tři zhasnuté svíce před oltář (ideálně červená, bílá a modrá), zapalovací svíci (obětinka), 

svítí svíce na oltáři nebo paškál, text čtení. 

 

Zahájení - hudba 

- příchod celebranta k oltáři (klerika + rocheta nebo alba, bílá štola)  

 

1) Přivítání účastníků vlastními slovy 

2) Přečtení jednoho úryvku z Písma  
Lze přečíst buď evangelium, nebo jinou část Písma, avšak není vhodné kombinovat více textů 

současně. 

Doporučujeme využít texty čtení Lekcionář VI/a Za veřejné záležitosti str. 387, např. lze vybrat 

z těchto textů 

Gn 1,26-2,3; Gn 2,4b-9.15; Gn 4,3-10; 1 Král 3,11-14;  

Jak 3,13-18; Mt 5,1-12a; Mt 5,20-24; Mt 25,14-30 

Lze připojit i žalm, ale jen, když bude zpíván. 

 

3) Krátké povzbuzení či komentář k textu Písma (do 5 minut) 
 

Hudební vstup 

 

4) komentář k modlitbě: 

Nyní se můžeme spojit v modlitbě. Obracíme se k tomu, který nás přesahuje, 

není třeba žádných zvláštních slov či gest, stačí  se v srdci připojit k modlitbě, 

kterou budeme říkat. Lze také zůstat jen tiše stát před tímto fascinujícím 

tajemstvím, kterým Bůh je. 
 

5) Modlitba díků  

Všemohoucí Bože, 

stojíme dnes před tebou s vděčností za zemi, ve které můžeme žít. Děkujeme ti 

za ni. Děkujeme ti za její přírodní bohatství a pestrost. Děkujeme ti za všechna 

úrodná místa, za vodu, za hory, za všechny krásné či romantické kouty. 

 

Děkujeme ti za naše předky, kterým nebyla tato země lhostejná, kteří 

vydali své síly nebo dokonce život pro její svobodu a rozvoj.  

 

Děkujeme ti, že smíme žít v podmínkách velké ekonomické a technické 

konjunktury světa, že můžeme okoušet svobodu, právo a že již po řadu desetiletí 

žijeme bez válek a rozbrojů. 
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Děkujeme ti za možnost být mezi svými blízkými a sdílet s nimi lásku, 

pochopení a přijetí. Děkujeme ti za možnost vzdělání pro děti a mladé lidi. 

 

Dobrý Bože, děkujeme ti, že můžeme žít a přes všechny těžké momenty 

objevovat velikost a hloubku, kterou jsi vtiskl do člověka a jeho duše. 

 

Svěřujeme ti dnes tuto zemi, její křehkost i velikost, její budoucnost, 

všechny, kdo v ní žijí, kdo do ní přicházejí i ty, kdo se do ní narodí. 

 

Bože, s nadějí celé tvorstvo k tobě vzhlíží, neboť z tebe všichni žijeme. Ty 

otevíráš svojí ruku a sytíš nás dobrem.  Odejmeš-li nám svého ducha, hyneme a 

v prach se navracíme.  Sesíláš-li svého ducha, dostáváme život, a tak obnovuješ 

tvář země.  

Tobě buď chvála a sláva na věky věků. 

Amen 

 

6) Zapálení svící 

Na modlitbu plynule navazuje zapálení tří svící před oltářem (nebo na oltáři), které zapálí 

celebrant. Ideálně jde o svíce tří barev v podobě trikolory (zleva doprava: bílá, červená, 

modrá). Zapálení je symbolem světla, které přišlo do tohoto světa. Za něj děkujeme a také o 

něj následně budeme prosit v prosbách. 
 

Gesto rozsvícení svící doprovází píseň nebo preludium. Může navázat další píseň nebo samostatný 

hudební vstup. 

 

7) Prosby za naši zemi  

 

Nyní budeme prosit Boha za tuto zemi, její obyvatele i za obtížné věci, které se 

nás dotýkají. Na jednotlivá zvolání budeme odpovídat: Prosíme tě, vyslyš nás. 
 

1. Prosme za tuto zemi, za její obyvatele i za hodnoty, které jsou pro tuto zemi 

vzácné. 

2. Prosme o mír a odvrácení všech nebezpečí války. 

3. Prosme o záchranu naší přírody, ochranu před suchem či dalšími přírodními 

katastrofami. 

4. Prosme o pozitivní budoucnost této země, za její rozvoj a ochranu před všemi 

formami zničení či vyplenění. 

5. Prosme za politiky a představitele státu a samospráv, aby byli zodpovědnými 

a nepracovali jen pro svůj prospěch. 

6. Prosme o ochranu před zkreslováním pravdivých informací a prosme za 

všechny novináře. 
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7. Prosme za odvahu pro naše občany nerezignovat ve složitých podmínkách 

života. 

8. Prosme za ty, kteří nás předešli na věčnost, zvláště za ty, kteří položili svůj 

život za tuto zemi. 

Ve chvilce ticha předložme Bohu každý sám za sebe to, co spatřujeme jako 

důležité pro nás, naše blízké či tuto zemi… 

 

8) Otče náš 
Je třeba, aby se celebrant modlil modlitbu Páně nahlas, protože ne všichni účastníci ji budou znát. 

 

Zakončeme naše prosby modlitbou, kterou Ježíš naučil své apoštoly a křesťané 

na celém světě se ji modlí již dva tisíce let: 

 

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. 

Přijď království tvé.  

Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. 

Chléb náš vezdejší dej nám dnes. 

A odpusť nám naše viny, 

jako i my odpouštíme našim viníkům. 

A neuveď nás v pokušení, 

ale zbav nás od zlého. 

Amen. 

 

9) Poděkování účastníkům 

10) Požehnání 
 

Ať Bůh žehná této zemi, ať žehná a provází ty, kteří usilují o pravdu, právo a 

ochranu základních lidských hodnot, ať chrání děti a mladé lidi. Ať nás 

všechny naplní svým pokojem všemohoucí a milosrdný Bůh Otec i Syn i 

Duch svatý. 

Amen 
 

Hudební vstup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připravilo Arcibiskupství pražské, Pastorační středisko 

R. D. Ing. Mgr. Michal Němeček 

Text je ke stažení dostupný zde:  

www.pastorace.cz/100-let-republiky 

http://www.pastorace.cz/100-let-republiky

