
MODLITBA VĚŘÍCÍCH 

3. neděle adventní, cyklus A 

15. 12. 2019 

Bůh povzbuzuje svůj lid, aby neztrácel naději. Proto mu s důvěrou 
svěřme své prosby: 

1. Prosme za církev, aby neztratila ani v této době odvahu hlásat 
radostnou zvěst o příchodu Mesiáše.1 

2. Prosme za oběti tragédie v Ostravě a jejich rodiny,  prosme za 
lidi, kteří osobní problémy řeší agresí.2 

3. Prosme za ty, kdo při nedávném zemětřesení v Albánii přišli o 
život, zdraví, domov nebo majetek, aby dobrý Bůh zemřelé přijal 
do své náruče a přeživším dal sílu nepropadnout zoufalství.3 

4. Prosme za vládu naší země a prosme o probuzení občanské 
společnosti ochotné hájit základní společenské hodnoty.4 

5. Prosme o ochranu pravdy před zkreslováním a prosme za 
odvážné lidi ochotné pravdu hájit.5 

6. Prosme o omezení moci politiků, kteří prosazují své zájmy na 

úkor klimatu, svobody nebo obyčejných lidí.6 

7. Prosme o Boží pomoc, moudrost a sílu pro rodiče, kteří se 
potýkají s problémy při výchově adoptovaných dětí.  

8. Prosme o dar naděje a Boží útěchy pro každého z našeho 
společenství.7 

 
Bože, ty zjednáváš právo utlačeným a otevíráš oči slepým8. Naplň naši 
naději a přijď nás zachránit. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

                               
1 srov. 3. neděle adventní – cyklus A první čtení, evangelium. 
2 Tichý střelec se uvaří ve vlastní hlavě, říká psycholožka.  Útočník v ostravské nemocnici zabil 

šest lidí. 
3 Albánii postihlo silné zemětřesení.  
4 V Praze protestovaly desetitisíce lidí za odstoupení Andreje Babiše.  Česko se bohužel dostalo 

na vrchol priorit toho, co je třeba zkontrolovat, říká europoslanec Peksa. 
5 Americké vlády opakovaně lhaly o pokrocích v Afghánistánu.  Kellnerův Home Credit platil 

kampaň na podporu rudé Číny. Využil experty i novináře. Arcibiskup Aupetit: Cenzura ve 

Francii spočívá také v cejchování...  
6 Za výzvu k ochraně domorodců si Thunbergová vysloužila od Bolsonara označení ‚malý 

spratek‘.  V Budapešti demonstrovaly stovky lidí za uměleckou svobodu.  
7 3. neděle adventní – cyklus A první čtení. 
8 3. neděle adventní – cyklus A  žalm. 
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