
MODLITBA VĚŘÍCÍCH 

4. neděle adventní, cyklus A 

18. 12. 2022 

Bůh naplnil v Kristu dávná proroctví1 a vede svět ke spáse. 
S důvěrou ho prosme: 

1. Nebeský Otče, ochraňuj papeže Františka a provázej ho v jeho 
rozhodnutích svým Svatým Duchem.2 

2. Králi pokoje, přines mír na Ukrajinu, zastav strůjce války a 

pomoz obyčejným lidem v obtížných podmínkách.3 

3. Nebeský Králi, uhas nová ohniska nepokojů, násilí a totality, 
zvláště v Izraeli, Turecku nebo Iránu.4 

4. Dobrý Bože, dotkni se srdcí českých i evropských politiků, ať 
nacházejí ochotu k dohodě a distancují se od korupce.5 

5. Pane, ochraňuj nás před šířením nemocí a epidemií.6 

6. Nebeský Otče, potěš ty, kdo o Vánocích zůstávají opuštěni nebo 
jim nouze neumožňuje potěšit své blízké.7 

7. Pane, daruj rodinám našeho společenství ducha pokoje, naděje a 
důvěry, aby radostně oslavily vánoční svátky.8 

 

Dobrý Bože, ty jsi ukázal celému světu, že jsi Emanuel - Bůh s námi. 
Daruj nám svoji milost a pokoj.9 Skrze Krista, našeho Pána. Amen.  
 

                               
1 4. neděle adventní – cyklus A evangelium. 
2 Svatý otec slaví 85. narozeniny.  
3 Putin preparing major offensive in new year, Ukraine defence minister warns.  Írán bude 

Rusku dál dodávat rakety, ale s nižším doletem. Bojí se sankcí, uvedli Izraelci.  
4 Soud poslal Erdoganova rivala do vězení. Fears of full-blown Israeli-Palestinian conflict grow 

after bloodiest year since 2005. Scores of executions feared in Iran as 23-year-old hanged in 

public killing.    
5 Vnitro dalo Spolu zelenou k rošádě v Praze. Právníci stanovisko cupují.  Po Maďarsku Polsko. 

Varšava kvůli vlastnímu sporu s EU blokuje peníze pro Ukrajinu.  Šest domů, tři auta. Kailiová 

měla být v kontaktu s ruskými oligarchy.    
6 Česko je na prahu epidemie respiračních infekcí. Veterináři znovu zakázali chov drůbeže pod 

širým nebem.   
7 Životní a existenční minimum se od ledna zvýší.  Tisíce samoživitelek nemají na dárky. Růst 

cen dál nabírá na tempu. Zdražují potraviny i bydlení.    
8 4. neděle adventní – cyklus A uvedení. 
9 4. neděle adventní – cyklus A 1. a 2. čtení. 
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