
MODLITBA VĚŘÍCÍCH 

3. neděle adventní, cyklus C 

12. 12. 2021 

Předložme Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním:1 

1. Prosme za církev v naší zemi, aby dokázala s radostí svědčit 
o Boží dobrotě.2 

2. Prosme za politiky, kteří usilují o fungující stát postavený na 
respektování práva a podpoře ekonomického rozvoje.3  

3. Prosme, abychom stavěli úděl živých lidí nad ideologie a prosme, 
aby Boží pokoj zavládl mezi všemi rozdělenými.4 

4. Prosme za mír ve světě svíraný rostoucím tlakem totalitních 
režimů a států nerespektujících právo.5 

5. Prosme o nalezení cest, jak zabránit hackerským útokům, šíření 
dezinformací a nenávisti po internetu.6 

6. Prosme o Boží milost zakusit smíření v rodinách.7 

7. Prosme o Boží pokoj, který převyšuje všechno pomyšlení, ať 
uchrání naše srdce i myšlenky v Kristu Ježíši.8 

 
Bože, ty jsi naše síla i chvála.9 Proměň naši bolest a přijď nás zachránit, 
abychom se navěky radovali ve tvém společenství se všemi lidmi. 
Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 
 

                               
1 3. neděle adventní – cyklus C druhé čtení. 
2 3. neděle adventní – cyklus C první i druhé čtení. 
3 Zeman nejmenuje dva ministry. Vláda i tak má vzniknout, za týden v pátek. Fiala podá 

kompetenční žalobu na Zemana.  
4 Antivax je ve skutečnosti variací náboženské víry.  Odpověď arcibiskupa Graubnera na 

veřejný dopis časopisu Te Deum o vakcinaci.  Chcípl PES spustil petici, aby Rakušan nebyl 

ministrem. Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc prosinec 2021.  
5 Spojené státy uvalily další sankce na asijské politické představitele. Hongkong odsoudil 

čínského mediálního magnáta Jimmyho Laie.  Na ruinách Sýrie vyrostl nový narkostát.  V 

zájmu Ruska není jednota EU a NATO. Ví, že jejich slabostí je soudržnost.  
6 Antisemitismus se šíří mezi mladými. Na vině jsou zejména sociální sítě. Hackeři podporovaní 

Ruskem vedou rozsáhlé kampaně proti USA. Ty poprvé přiznaly odvetné útoky.  Po útoku 

hackera se přerovská škola vrátila do "pravěku". Dezinformace jako dobré živobytí.  
7 Katolický týdeník: Smíření v rodině.  
8 3. neděle adventní – cyklus C druhé čtení. 
9 3. neděle adventní – cyklus C zpěv po prvním čtení. 
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