
Modlitební úmysly pro SFŘ ČR 

 

červenec 

Jak miluji tvůj zákon, Bože, po celý den o něm rozjímám (Žl 119,97) 

MÁH  ÁHAVTÍ  TÓR  ATECHÁ  KOL-HAJJÓM  HÍ  SÍCHÁTÍ 

(Žijeme svůj duchovní život v modlitbách, svátostech, v rozvažování nad Písmem. To vše žalmista 

shrnuje slovy „rozjímání o Božím zákoně“. Čím hlouběji, čím vytrvaleji o Bohu rozjímáme, tím 

zřetelněji objevujeme tajemnou Boží dlaň, která vede nás i celé lidstvo, dává řád a harmonii přírodě 

a vesmíru, dává smysl všemu, co nás obklopuje. V tichu rozjímání nacházíme odpovědi na otázky, 

které si neklidná lidská duše neustále klade.)   

   

Požehnaný jsi, náš Bože, pravý prameni lásky, který objímáš celý svět. Od tebe pochází láska mezi 

mužem a ženou, mezi rodiči a dětmi. V rozjímání o tvém zákoně utišuje se nepokoj naší duše, 

ve svém nitru nacházíme pravý řád života a pociťujeme vanutí Ducha ve svém srdci. 

Požehnaný jsi, náš Bože, navěky! 

 

srpen 

Přijímejte jeden druhého do svého společenství jako i Kristus přijal vás (Řím 15,7) 

PROSLAMBANESTHE  ALLÉLÚS, KATHÓS  KAI  HO  CHRISTOS  PROSELABETO  HYMAS 

(Pravá víra poznává v druhém člověku dar, který mu Bůh nabízí. V mládí jsme hledali společenství s 

lidmi nám podobnými a chtěli jsme jít jejich cestou. Někdy jsme spřízněné duše nacházeli, někdy nás 

čekalo zklamání. 

Pravé hledání totiž znamená spatřit v duši druhého člověka světlo, které do něho bylo Bohem vloženo. 

Světlo, které je jedinečné, a my cítíme, že jako vede toho druhého, tak může vést i nás.) 

 

Požehnaný jsi, náš Bože, králi světa, který jsi stvořil lidskou rodinu jako společenství těch, kteří 

nacházejí ve svých srdcích ušlechtilé ideály a hledají cesty k jejich uskutečnění. Požehnaný jsi, Bože, 

který chceš, abychom byli mezi těmi, kdo ve světě hledají mír, spravedlnost a lásku. 

Požehnaný jsi, náš Bože, navěky!   

 

září 

Všem, kteří jsou v Římě, všem Bohem milovaným a ke svatosti povolaným. (Řím 1,7) 

PASIN  TOIS  ÚSIN  EN RÓMÉ  AGAPÉTOIS  THEÚ, KLÉTOIS  HAGIOIS 

(Pavlův list je určen církvi v Římě - malé skupince sester a bratří, kteří žili v metropoli starověké říše 

uprostřed směsice národů, jazyků, náboženství a kultur antického světa. Z tohoto hořčičného zrnka 

vyrostla církev s miliony věřících na všech kontinentech. Stala se pilířem evropskoamerické kultury. 

Dnešní svět se však dramaticky proměnil – vidí jiné hodnoty a jiné priority a nás bolí, že Kristovo 

evangelium ho již neoslovuje. Svět se opět stává pohanským Římem a my malou skupinkou na jeho 

okraji. Nebuďme z toho zklamaní. Je Boží vůlí, abychom žili právě dnes a právě v takovémto světě. 

Jsme přece stále lidé „Bohem milovaní a ke svatosti povolaní“.) 

 

Požehnaný jsi, náš Bože, králi světa, neboť jsi nás poslal doprostřed světa, který hlas evangelia neslyší, 

ale on zní jako ozvěna v lidských duších a oni žijí svůj život podle hlasu svého svědomí.   

Požehnaný jsi, Bože, neboť otvíráš naše srdce pro porozumění všem a pro bratrství se všemi. 

Požehnaný jsi, náš Bože, navěky!   

 

 

          Jaroslav Antoš 

 

 

 

 



Modlitební úmysly CIOFS 3. čtvrtletí 

 
červenec 

Všeobecně - sociální přátelství: Modlíme se, abychom v sociálních, ekonomických a politických 

konfliktních situacích byli odvážnými a vášnivými architekty dialogu a přátelství. 

SFŘ: Za bratrské společenství YouFra v Indii, Belgii, Portugalsku, Hondurasu a na Mauriciu. 

Otče náš… 

 

 

srpen 

Za evangelizaci - Církev: Modleme se za církev, aby mohla od Ducha svatého přijmout milost a sílu 

reformovat se ve světle evangelia. 

SFŘ: Za národní bratrské společenství Srí Lanky, Konga a Peru. 

Otče náš… 

 

 

září 

Všeobecně - Životní styl udržitelný z hlediska životního prostředí: Modleme se, abychom se všichni 

odvážně rozhodli pro jednoduchý a ekologicky udržitelný životní styl a radovali se z našich mladých 

lidí, kteří se k tomu rozhodně zavázali. 

SFŘ: Za národní bratrské společenství v Mexiku, Itálii a Ugandě. 

Otče náš… 

 

 


