
Diecézní modlitební štafeta 

„Modlete se i vy za nás!“ (1 Te 5,25) 

Diecéze plzeňská 
 

2.-8. prosince 

 

9.-15. prosince 

16.-22. prosince 

23.-29. prosince 

30. prosince –             

– 5. ledna 2019 

6.-12. ledna 

 

 

Kraslice 

Ledce u Plzně 

Loket 

  

Lubenec 

Manětín 

Mariánské Lázně 

 

 

 

 

Pane, požehnej setkávání dětí v kraslické farnosti, naplň jejich 
srdce radostí i touhou po poznání Krista a požehnej i nadále 
všem farním aktivitám s německými rodáky. 

Za oživení víry v lidech, kteří jsou pokřtěni ve farnosti Ledce 
a nepraktikují víru. 

Ať farníci loketské farnosti konají poctivě a ušlechtile to, 
k čemu jsou povoláni, ve všem předkládají Bohu své potřeby 
v modlitbě a prosbě s děkováním a ať Boží pokoj uchrání jejich 
srdce i myšlenky. 

Za duchovní obnovu farnosti Lubenec a překonání tíhy 
minulosti. Za dar mladých věřících rodin. 

Prosíme o Ducha svatého pro farní společenství v Manětíně, 
aby rostla jeho radost ze života s Kristem i touha, aby také 
ostatní lidé poznali Krista.  

Spasiteli náš, prosíme tě za farníky z Mariánských Lázní, otevři 
jejich i všechna neochotná srdce k pomoci bližním. Kéž jeden 
druhému pomáhá nést kříž a mají tak podíl na Tvém utrpení, 
které vede k radosti života věčného. 



Diecézní modlitební štafeta 

„Modlete se i vy za nás!“ (1 Te 5,25) 

  Diecéze plzeňská 
 

13.-19. ledna 

20.-26. ledna 

27. ledna –  

- 2. února 

3.-9. února 

10.-16. února 

17.-23. února 

24. února –  

- 2. března 

Merklín 

Město Touškov 

Milavče 

Mrákov 

Nejdek 

Nýrsko 

Nýřany 

 

Pane, ty máš slova věčného života, prosíme tě, obnov nadšení 
hlásat evangelium, aby tak síla stále živých kořenů víry 
v merklínské farnosti přinášela hojné plody. 

Ať katolíci ve farnosti Město Touškov přijímají s radostí 
a vděčností všechny dary Boží ke svému posvěcení 
a posvěcování prostředí, ve kterém žijí.    

Modleme se za farnost Milavče, za upevnění lásky v rodinách 
a prohloubení víry v dětech a vnucích. Prosme též o moudrost 
pro ty, kteří vedou náš národ k duchovnímu prospěchu v naší 
zemi. 

Prosíme za farnost Mrákov, upevni, Pane, v jejich rodinách 
svornost a lásku a nauč je předávat světlo víry dalším 
generacím.  

Ať Duch svatý obnoví farnost i město Nejdek. 

Modleme se za farnost Nýrsko, aby Duch svatý naplňoval 
všechen tamější lid moudrostí a láskou a chránil jej před zlem, 
pýchou a nenávistí. 

Modleme se, aby ve farnosti Nýřany znovu zakořenila katolická 
víra a zbožnost. 


