
Na sv. Marka – v neděli 25.4.2021 – v den, kdy se žehná polím, lukám, pastvinám, sadům, zahradám, vinicím, 

lesům i rybníkům i ostatním plochám by bylo dobré vyjít v 15 hodin ven (třeba na nejbližší kopec anebo jen do 

zahrady) a tam se pomodlit: 

Můžete si vybrat z této nabídky: SLOVO BOŽÍ – PROSBY – MODLITBA – POŽEHNÁNÍ  

SLOVO BOŽÍ: žalm 104. … 

Veleb, duše má, Hospodina!  

Hospodine, můj Bože, jsi nadmíru velký! 

Velebností a vznešeností ses oděl, světlem se halíš jako pláštěm. Dáváš růst trávě pro dobytek, bylinám užitečným 

člověku, aby dobýval ze země chléb i víno k radosti lidského srdce, aby olejem rozjasnil tvář a chléb, aby posílil srdce 

člověka. 

Jak četná jsou tvá díla. Hospodine! 

Všechno jsi moudře učinil, země je plná tvého tvorstva. Všichni čekají od tebe. že jim dáš obživu v pravý čas. 

Ty jim dáváš, a oni sbírají, otvíráš ruku, a sytí se dobrými dary. 

PROSBY … 

Bůh náš nebeský Otec, se o nás stará, žehná zemi, aby přinášela bohatou úrodu, živí nás a chrání. Dávejme najevo, že 

o tuto jeho pomoc stojíme, a volejme:  

Prosíme tě, vyslyš nás. 

Bože, ty do nás zaséváš semeno svého slova a zavlažuješ nás svou milostí, 

- dej ať přinášíme hojný užitek dobrých skutků.  

Tys náš učinil ratolestmi vinného kmene, kterým je Kristus 

- dej, ať ve spojení s ním věrně plníme tvou vůli.  

Ty naplňuješ zemi svým požehnáním a působíš, že setba klíčí, roste a dozrává ke žni, 

- dej, ať se na našich polích urodí, co potřebujeme k obživě.  

Ty rozmnožuješ obilné zrno vložené do země, abychom měli chléb pro denní obživu i pro slavení eucharistie, 

- nepřestávej nám dávat své dary, ať nám nikdy nechybí pokrm pro život pozemský ani pro život věčný.  

Ty živíš nebeské ptactvo a staráš se o polní květ, 

- nauč nás důvěřovat v tvou otcovskou dobrotu, abychom nepečovali úzkostlivě o to, co budeme jíst a do čeho se 

budeme oblékat, ale hledali nejprve tvé království a tvou spravedlnost.  

MODLITBA OTČE NÁŠ ... 

Bože, náš nebeský Otče, tys přikázal člověku, aby obdělával zemi a pečoval o ni; žehnej naší práci, ať přináší užitek, 

zažeň škodlivé bouře a krupobití, a dej nám hojnou úrodu a bohatou sklizeň.  

Bože, tys už při stvoření světa rozhodl, aby země vydala zeleň a plodiny nejrůznějšího druhu, ty poskytuješ semeno k 

setí i úrodu. 

Dej, ať lidská práce provázena tvým štědrým požehnáním přináší bohaté ovoce a tvůj lid ať tě už tady i na věčnosti 

bez ustání chválí za to, že ho zahrnuješ množstvím svých darů. 

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.  

Všichni odpovědí: 

Amen.  

POŽEHNÁNÍ … 

Každý sám sebe žehná křížem a nejstarší říká: 

Bůh, zdroj všeho dobra, ať dá zdar práci našich rukou, a ať nám žehná, abychom se radovali z jeho darů a bez 

přestání ho chválili. 

Odpověď: 

Amen. 


