MODLITBA VĚŘÍCÍCH
2. neděle adventní, cyklus C
5. 12. 2021
Svatý Pavel ujišťuje, že „ve svých modlitbách s radostí prosí za
všechny“1. Připojme se k této prosbě a předložme Bohu své
modlitby:
1. Daruj svého Ducha katechetům, kteří jsou povoláni zvěstovat
slovo Boží, aby ho dosvědčovali s odvahou a tvořivostí.2
2. Požehnej snahám vytvořit novou kvalitní vládu pro naši zemi a
postav hráz všem, kdo zneužívají své postavení.3
3. Přijď nám na pomoc a zastav šíření koronaviru ve všech jeho
variantách.4
4. Přines pokoj do míst zatížených pohrůžkami války či jaderného
zbrojení.5
5. Obdař svým světlem ty, kteří se skrze různé předvánoční
aktivity snaží dotknout tajemství našeho Boha.
6. Daruj nám milost stále víc a více růst v lásce, v poznání a
ve všestranném úsudku, abychom dovedli volit to lepší.6

Bože, ty proměňuješ žalosti a soužení v radost věčné slávy7. Prosíme
tě, dej nám podíl na této slávě a doveď do ní každého člověka. Skrze
Krista, našeho Pána. Amen.

2. neděle adventní – cyklus C druhé čtení.
Všeobecný úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc prosinec 2021 .
3 Trable příštího ministra: Blažka prověřuje policie kvůli korupci. Kandidátem na ministra průmyslu je
investor Jozef Síkela, člen vedení společnosti Erste Group.
4 ‚Zdravotníky čeká na Vánoce peklo.‘ Jaké budou letošní svátky s koronavirem? Epidemie sílí. Testy ve
čtvrtek odhalily 27 717 nakažených. Čína by měla přes 600 000 nových případů každý den, kdyby
upustila od restrikcí, zjistili matematici. „Lidé umírají jako mouchy“. Rusko hlásí nejvyšší mortalitu od
války.
5 Rozhovory o oživení jaderné dohody odstartovaly. Írán ukazuje svaly, tahá ale za kratší konec provazu.
Iran’s Nuclear Negotiators Make the U.S. Sit at the Kiddie Table. Ministři zahraničí NATO řeší, jak ochránit
Ukrajinu. Putin varoval, aby nepřekročili ‚červenou čáru‘.
6 2. neděle adventní – cyklus C druhé čtení.
7 2. neděle adventní – cyklus C první čtení.
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