
 
 
Přímluvná modlitba 
 
Společně s našimi sourozenci v Evropě myslíme dnes na konec 1. světové války 
před 100 lety a prosíme Boha o jeho pokoj. Bože, Tvé Slovo zaslibuje pokoj a 
spravedlnost, útěchu a milosrdenství. Myslíme před Tebou na utrpení a hrůzy Velké 
války v celé Evropě, která skončila před 100 lety. Myslíme na miliony žen, dětí, mužů, 
kteří byli umučeni, vyhladověni, byli zmrzačeni, či byli vyhnáni. Myslíme na vinu 
našich předchůdců, kterou na sebe naložili, neboť se domnívali, že by válka mohla 
vyřešit problémy a nastolit právo.  
Prosíme Tě, smiluj se.  
 
S velkou vděčností za ukončení 1. světové války a nové uspořádání Evropy, které 
přineslo radost mnohým, myslíme před Tebou také na následky 1. světové války, 
které dohnaly lidi k útěku, jenž jim ukradl vlast, řeč, kulturu a dějiny. Prosíme Tě o 
uzdravení vzpomínek, o smíření mezi národy a mezi lidmi.  
Prosíme Tě, smiluj se.  
 
Předkládáme před Tebe naše vlastní dějiny v Evropě a naše vzpomínky na zlo války.   
A prosíme Tě za všechny, kteří jsou dnes na útěku před válkou, hladem a nouzí. 
Kteří svou vlast opouští v naději na život v míru pro sebe i své děti. Otevři naše srdce 
a ruce pro ty, kteří dnes potřebují naši pomoc.  
Prosíme Tě, smiluj se.  
 
Prosíme Tě za naše církve a naše sbory. Rozpomeň nás na Tvé slovo o smíření. 
Přiměj nás ke krokům k sobě navzájem. Pomoz nám naslouchat. Uč nás respektu 
k dějinám jiných. Polož do našich srdcí vděčnost za vše, co v našich církvích vyrostlo 
jako společné.  
Prosíme Tě, smiluj se.  
 
Bože, toužíme po míru, spravedlnosti, útěše a milosrdenství. Učiň z nás tvůrce 
pokoje, daruj nám sílu a odvahu vnášet do našich společností svědectví pokoje a 
smíření. Pomoz nám zůstat spolu jako Tvé děti v Evropě i mimo ni. 
Prosíme Tě, smiluj se.  
 
Zaslíbil jsi nám budoucnost, Bože. V Tobě a Tvém slovu chceme zůstat, k Tobě se 
modlit, spojeni se všemi křesťany po celém světě slovy, které nás naučil Tvůj Syn, 
Ježíš Kristus:  
 
Otče náš….    
 


