
MODLITBA VĚŘÍCÍCH 

1. neděle adventní, cyklus B 

29. 11. 2020 

Bůh je náš pastýř,1 pečuje o nás a záleží mu na nás. Proto mu 
předložme naše prosby: 

1. Modleme se o požehnání adventních aktivit, aby se staly 
příležitostí setkat se s Bohem i pro ty, kdo neznají Krista. 

2. Prosme o zastavení pandemie coronaviru, prosme za lékaře, 
zdravotníky a prosme za oběti zhrouceného zdravotnictví 

v Polsku a Rusku.2 

3. Modleme se za Etiopii, kde se rozhořela válka, a prosme 
o svobodu pro obyvatele Běloruska.3 

4. Prosme o Boží pomoc, aby česká vláda nalezla takovou cestu ze 
současné situace, která by vedla ke stabilitě financí i celé země.4 

5. Modleme se za svobodu médií a ochranu svobody v naší zemi.5 

6. Modleme se za sebe navzájem, abychom zůstali bdělými 
k výzvám našeho Pána a neuzavřeli se ve světě vlastních 

starostí.6 

 

 
Bože, ty jsi náš Otec a náš Vykupitel. Přijď nás zachránit a pomoz nám 
vytrvat až do tvého příchodu7. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 
 

                               
1 1. neděle adventní – cyklus B žalm. 
2 ‚Daří se nám, ale s extrémním nasazením.‘ Nemocnice se vrací postupně k běžnému provozu. 

Neklesá to, jak jsme čekali, řekl Babiš. Nemocnice v Rusku se plní, počty úmrtí jsou rekordní.  

Covid bez zábran – drama, jaké Polsko nezažilo desetiletí.  
3 Abyi Ahmed nechce být za krvavého diktátora, bude se snažit o rychlé vítězství. Protesty v 

Bělorusku pokračovaly i v neděli.   
4 Češi jako rozpočtově umírněný národ?  Senátoři změní daňový balíček. Se zrušením 

superhrubé mzdy počítají, Babiš ale bude muset ustoupit.  
5 Rada České televize zvolila novou dozorčí komisi.  Proti Bezpečnostní informační službě se 

chystá diskreditační kampaň, říká její šéf Koudelka.  
6 Srov. 1. neděle adventní – cyklus B evangelium Mk 13,33-37. 
7 Srov. 1. neděle adventní – cyklus B první čtení Iz 63,16; Ž 80; 1 Kor 1,7-8. 
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