Září
Říjen
Za porážku Zlého ducha a jeho lží, které se Za národy Evropy a světové velmoci, aby
ve společnosti šíří a za vítězství pravdy,
pozitivně ovlivňovaly celosvětový vývoj
lásky a slušnosti v naší zemi.
a byly aktivní v účinné pomoci zemím, které
jsou sužovány válkou, bídou a hladem.
Listopad
Za zachování svobody, demokracie
a lidských práv v naší zemi a Evropě.

Prosinec
Na poděkování Bohu za všechna dobrodiní
a milosti, kterým se naší zemi, Evropě
a světu dostalo.

Pane Ježíši, prosíme tě:
Září
• Za lidi pracující v médiích, aby byli schopni rozlišovat a publikovat pravdivé a ověřené
informace nezaujatým způsobem, aby tak napomáhali k vítězství pravdy a dobra v naší
zemi.
• O pomoc rozlišovat působení Zlého ducha v jeho skryté podobě, zvláště v prostředí
internetu a sociálních sítí, abychom mu dokázali s tvojí pomocí čelit a nepodlehli jeho lžím
a svodům.
• Za naše politiky, aby jednali v duchu slušnosti, dobrého charakteru a lidskosti a dokázali
tak dávat veřejnosti dobrý příklad.
• Za smíření lidí, zažívajících nedorozumění pro vzájemnou názorovou či kulturní rozdílnost
a za nastolení míru a spravedlnosti na blízkém východě.

Říjen

• Za dobrý průběh voleb a sestavení nové vlády.
• Za ochranu všech lidí před teroristickými útoky a obrácení těch, kdo je páchají.
• Za probuzení lidské solidarity ke všem trpícím, hladovějícím, lidem bez domova a lidem
prchajícím pro záchranu vlastních životů.
• Za celosvětový mír a ochranu lidstva před přírodními katastrofami a válkou.

Listopad
• O pomoc v boji proti lhostejnosti, vlažnosti, polovičatosti i konzumerismu, jenž způsobují
nezájem lidí o veřejné dění a úpadek mravních hodnot i demokracie.
• Za schopnost občanů obětovat se a bránit svobodu i lidská práva a schopnost poučit se
z vlastní historie.
• Za ochranu práv rodiny, nenarozených, seniorů a všech slabých a utiskovaných lidí.
• Za občany Běloruska, kéž s tvojí pomocí dokážou ve své zemi nastolit mír a spravedlnost.

Prosinec

• Přijmi naše díky za dar svobody a demokracie a pomoz nám je zachovat i pro budoucí
generace.
• Přijmi naše díky za ochranu v době pandemie a tvou pomoc ve všech našich těžkostech.
• Pomáhej nám, abychom v dobách hojnosti, trápení i zkoušek nezapomínali na Boha
a pravé hodnoty.
• Za všechny zemřelé, odpusť jim vše, čím se ve své slabosti provinili a přijmi je k sobě.

Neboť ty žiješ a kraluješ po všechny věky věků. Amen.

