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MODLITBA ZA MÍR VE SVĚTĚ
Věděli jste, že na stránkách Ministerstva obrany najdete modlitbu za
mír? Buďme i my takové ,,ministerstvo obrany“ a připojme se k této
modlitbě. Žijeme v době, která naléhavě tuto modlitbu potřebuje. My
sice právě prožíváme dobu míru, ale není to pomíjivá skutečnost?
Mysleme na ty bratry a sestry a jejich děti, kteří to štěstí nemají.
Hospodine, slyš můj hlas, když volám, smiluj se nade mnou.
(ŽALM 27,7)
Všemohoucí Bože, ty jsi dárce pokoje. Stojíme zde proto před tebou
a prosíme:
■ Přispěj na pomoc světu, který je zasažen násilím, a daruj lidem mír.
■ Posiluj v srdcích všech, kteří mají zodpovědnost za tento svět, odvahu
bránit skutečnou spravedlnost, svobodu a důstojnost všech lidí.
■ Upevňuj odhodlání všech, kteří nasazují své síly v boji se zlem.
■ Uzdrav srdce mužů i žen, kteří zaslepení nenávistí a sobectvím
neváhají použít násilí pro dosažení svých cílů.
■ Probuď v nás vnímavost pro trpící i ochotu jim pomáhat.
■ Nauč nás odpouštět těm, kteří se proti nám provinili, a prosit
za odpuštění ty, kterým jsme my sami ublížili.
Prosíme tě, Bože, vyslyš nás skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť on
nám otevřel cestu do tvého království pokoje. AMEN
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MODLITBA ZA MÍR Z FATIMY
Bože, Nejsvětější Otče, který jsi nám dal svůj Pokoj skrze Ježíše a skrze
Něj jsi nás chtěl přivést k svému Srdci – na tomto místě, kde nás Panna
Maria zve k modlitbě za mír ve světě a kde nás Anděl Míru povzbuzuje
ke klanění Bohu – dej nám, prosíme, ať mezi všemi lidmi zavládne mír;
ať vůdcové národů hledají cesty ke spravedlnosti, ať všichni dosáhneme
míru v srdci a na přímluvu Královny Míru se smíme stát tvůrci světa,
v němž se šíří a roste bratrství. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

SOCHA PANNY MARIE
Socha Panny Marie na úpatí hory Kotouč
v Národním sadu byla postavena z podnětu
katolických žen (založen spolek pod vedením
Adolfiny Tylečkové) jako poděkování za ochranu
štramberských občanů ve druhé světové válce.
Autorem sochy z bílého mramoru je akademický
sochař Vojtěch Hořínek. Socha byla slavnostně
posvěcena 11. srpna 1946.
Pod sochou je vytesán nápis:
POMOCNICE V DOBÁCH ZLÝCH, BUĎ
ZDRÁVA! Z VDĚČNOSTI ZA OCHRANU
ZBUDOVÁNO r. 1946

ZÁVĚR
Tímto oslovujeme všechny, kteří budou číst tyto řádky. Vyberte
si některou z modliteb a vytvořme modlitební společenství za mír
ve světě. V jakoukoliv hodinu, rodiny třeba společně. Bude dobře, když
tato prosba bude vyslyšena.
Společenství Modliteb matek
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