
24.02.2018:  
SPOLEČNÝ ÚMYSL MODLITBY 

 

Pane, v tomto čase smilování tě prosíme za celý svět a za náš 

národ:  

 

24.02.2018:  
OSOBNÍ ÚMYSLY MODLITBY 

 

Prosíme také za naše společenství a za ty, kdo tvou posilu nejvíc potřebují:  

 

- za uzdravení Jana Kuchaře a sílu bojovat s dalším onkologickým onemocněním pro něj i 

celou rodinu  

 

- za Toníka Orla, který odešel k Pánu, a za posilu pro jeho rodinu  

 

- za Brigitu Fišerovou, která zemřela po těžké autonehodě, za Honzu, jejich děti a 

blízké  

 

– za posilu v nemoci pro dceru Šikutových - Anežku  

 

– za posilu v nemoci pro rodinu Kubíčkových, vnuka Davídka, dceru Anežku a 

snachu Darinu 

 

– za Marii Šedivou, která odešla za svým Pánem, za jejího manžela Vaška a 

celou rodinu  

 

– za uzdravení manželství, za děti a za Boží požehnání pro celou rodinu  

 

– za Vaška, syna Wagnerových, u kterého bylo zjištěno onkologické onemocnění  

 

– za vedení pro Marušku, dceru Bechyňákových, při hledání životní cesty  

 

– za posilu pro Mariana Cútha a jeho rodinu při prožívání onkologické nemoci  

 

– za duchovní posilu a naději pro Marušku Stodolovou v nové etapě těžkého období, 

za Honzu a celou rodinu  

 

– za ty naše rodiny, které prožívají těžké chvíle a jejichž jméno zde není uvedeno  

  



SPOLEČNÉ PŘÍMLUVY DO BREVIÁŘE 

 

Pomáhej nám Pane, abychom byli neustále pozorní k tvému hlasu 
- a ať stále dorůstáme k plnosti lásky v našem životě křesťana a salesiána spolupracovníka. 
 
Bože, obdař silou Ducha svatého představitele náboženského i veřejného života  
- ať za všech okolností otevřeně hájí pravdu. 
 
Prosíme tě Pane za mládež  
- ať hledá a nachází pravé životní hodnoty. 
 
Prosíme tě Pane za naše rodiny a společenství  
- ať v nich stále vládne tvůj Duch a tvá láska. 
 
Prosíme tě Pane za ty, kteří potřebují naše modlitby  
- uzdrav naše nemocné, potěš všechny zarmoucené a posiluj těžce zkoušené. 


