
Liturgie modlitby za mír na svátek Povýšení svatého Kříže 2022 

 

VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI 

 

Zpěv 

Během chvalozpěvu se vystaví Nejsvětější svátost, a pokud se koná adorace s 
monstrancí, je okouřena kadidlem. 

 

Úvod 

Poselství biskupa Kennetha Nowakowského, který je biskupem pro ukrajinské, 
běloruské a slovenské katolíky východního obřadu ve Velké Británii  

Drazí bratři a sestry,  

od ruské invaze na Ukrajinu 24. února uběhlo již téměř sedm měsíců.  Prezident 
Putin si byl jistý, že Ukrajinu ovládne během několika dnů. Nečekal, že její 
obyvatelé bez ohledu na etnický původ, náboženskou příslušnost nebo jazyk 
milují svou zemi a jsou odhodlaní ji bránit. Nechtějí se znovu vrátit do období 
tyranie a útlaku, které zažily generace pod ruskou carskou a sovětskou 
nadvládou. Když se v roce 1991 rozpadl Sovětský svaz, vkládali obyvatelé 
východní Evropy včetně Ruska naději do budoucna, a to až do první Putinovy 
invaze v roce 2014. Ukrajina jako postsovětský stát udělala velký pokrok. Bylo 
pro nás opravdu těžké uvěřit, že je taková válka mohla vůbec možná, s takovou 
strašlivou brutalitou vůči civilnímu obyvatelstvu, jaké jsme byli svědky v 
posledních sedmi měsících. Zároveň je pro nás krásné vidět, jak lidé v západní 
Evropě otevřeli svá srdce tisícům těch, kteří uprchli před nebezpečím a hledají 
dočasné útočiště. Boje ještě neskončily a náklady na obnovu země budou 
nepředstavitelné - zlomené životy a rodiny, zničené domy, vesnice, zemědělská 
půda, města, infrastruktura. Zatím však vzdáváme Bohu chválu za jeho mnohá 
požehnání a za milost, kterou nám prokázal prostřednictvím laskavosti a 
štědrosti lidí v Evropě.   

 

 

 

 



Modlitba za Ukrajinu (složil biskup Kenneth Nowakowski) 

Všemohoucí a velký Bože, 

přijmi naši vděčnost za Tvé bezmezné milosrdenství vůči nám. 

Vyslyš prosby našich ztrápených srdcí za Ukrajinu a její lid, 

který čelí cizí agresi a invazi. 

Otevři oči těm, které zachvátil duch klamu a násilí, 

ať se zděsí svých činů. 

Dej, ať jsou poraženy mocnosti zla, které povstaly, 

a požehnej Ukrajině svými dary svobody, míru, pokoje a štěstí.  

Prosíme tě, milosrdný Bože, 

shlédni s milostí na ty, kdo odvážně brání svou zemi. 

Pamatuj na matky a otce, na nevinné děti, 

vdovy a sirotky, postižené a bezmocné, 

na ty, kdo hledají útočiště a úkryt, 

kteří se obracejí k tobě a ke svým bližním 

a hledají milosrdenství a soucit. 

Žehnej těm, kteří již projevili velkou štědrost a solidaritu, 

a těm, kteří se připravují na přijetí svých ukrajinských bratří a sester 

v době největší nouze Ukrajiny. 

Spoj nás jako své děti, své stvoření, 

a vnukni nám svou sílu, moudrost a porozumění. 

Kéž jsi chválen a oslavován, 

nyní i na věky věků. Amen. 

 

 

 

 

 



ADORACE 

 

První čtení: Micheáš 4,1-4  

Responsoriální žalm: Žalm 71, 1-4. 7-8. 12-13. 17  

(Nepovinné druhé čtení: List Jakubův 4, 1-3)  

Evangelijní aklamace: Jan 13,34  

Evangelium: Jan 15,9-12  

 

Homilie  

Přímluvy 

Celebrant: Shromážděni jako jedna Boží rodina, modleme se za mír ve světě, 
zvláště na Ukrajině. 

Modleme se za brzké ukončení všech válek, násilí a krveprolití. 

Odpověď: Pane, vyslyš nás. 

Modleme se za skutečný mír založený na spravedlností a úctě k právům všech. 

Pane, vyslyš nás. 

Modleme se za obrácení, skutečnou změnu srdce těch, kdo vedou válku. 

Pane, vyslyš nás. 

Modleme se za sirotky, vdovy a ty, kteří ztratili domov a z čeho byli živi. 

Pane, vyslyš nás. 

Modleme se za uprchlíky a za všechny, kdo se jim snaží pomoci. 

Pane, vyslyš nás. 

Modleme se za děti, mladé lidi a všechny, kdo utrpěli trauma z násilí. 

Pane, vyslyš nás. 

Modleme se za zraněné a všechny, kdo se o ně snaží pečovat. 

Pane, vyslyš nás. 

Modleme se za ty, kdo usilují o mír, o ukončení nepřátelství a trvalé usmíření 
mezi znepřátelenými stranami. 



Pane, vyslyš nás. 

Modleme se také za všechny zemřelé, aby jejich oběť nebyla zbytečná a aby jim 
Bůh dopřál věčný odpočinek. 

Pane, vyslyš nás. 

 

Celebrant: 

Bože, 

od něhož pocházejí všechny svaté touhy, 

všechny dobré rady 

a všechny spravedlivé skutky: 

Daruj svým služebníkům pokoj, který svět nemůže dát, 

aby naše srdce naslouchala tvým přikázáním, 

a abychom beze strachu z nepřátel 

mohli prožít náš život v klidu a pokoji. 

Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

  

Chvíle tichého rozjímání 

 

Litanie za mír 

Bože, nebeský Otče.    Smiluj se nad námi.  

Bože, Synu, Vykupiteli světa.   Smiluj se nad námi. 

Bože, Duchu Svatý.    Smiluj se nad námi. 

Bože, v Trojici jediný.    Smiluj se nad námi.  

V těchto dnech soužení a strachu.   Smiluj se nad námi. 

Tváří v tvář násilí a válce.     Smiluj se nad námi.  

V našem zármutku nad těmi, kdo zemřeli. Smiluj se nad námi.  

V našem soucitu s pozůstalými.   Smiluj se nad námi.  

 



Od těch, kdo páchají násilí.   Vysvoboď nás, Pane. 

Od strachu, který přerůstá v nenávist. Vysvoboď nás, Pane. 

Od touhy po pomstě.    Vysvoboď nás, Pane. 

Od kultury smrti.     Vysvoboď nás, Pane. 

 

Za vůdce všech národů.      Prosíme tě, Pane. 

Za lid Ukrajiny.      Prosíme tě, Pane. 

Za všechny, kdo hledají spravedlnost a řídí se Božím zákonem.  Prosíme tě, 
Pane.  

Za ty, kdo uprchli ze svých domovů.   Prosíme tě, Pane. 

Za všechny, kdo žijí v neustálém strachu. Prosíme tě, Pane. 

Za zdravotníky, humanitární organizace a jejich pracovníky. Prosíme tě, Pane. 

Za solidaritu s trpícími.     Prosíme tě, Pane. 

Za milost dokázat se rozdělit.    Prosíme tě, Pane. 

Za mír mezi všemi Božími dětmi.   Prosíme tě, Pane. 

 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa. Smiluj se nad námi. 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa. Smiluj se nad námi. 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa. Smiluj se nad námi. 

 

Modleme se. 

Bože, který jsi zjevil, 

že tvůrci pokoje se mohou nazývat tvými dětmi, 

prosíme dej, 

abychom bez přestání usilovali o spravedlnost,  

která jediná může zajistit skutečný a trvalý mír. 

Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

  



POŽEHNÁNÍ 

Na konci adorace přistoupí kněz nebo jáhen k oltáři, poklekne a zazní 
eucharistický chvalozpěv. 

Mezitím kněz v pokleku okuřuje Nejsvětější svátost. 

Poté vstane a řekne: 

 

Modleme se. 

 

Následuje krátká pauza na ztišení.  Pak kněz pokračuje: 

 

Bože, který jsi nám v této svátosti 

zanechal památku svého utrpení, 

prosíme Tě dej, 

abychom uctívali posvátná tajemství tvého Těla a Krve, 

abychom v sobě vždy zakoušeli 

plody tvého vykoupení. 

Neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků. 

Všichni odpovídají: 

Amen. 

Poté si kněz nebo jáhen vezme velum, poklekne a pak vezme monstranci nebo 
ciborium a spolu s ním udělá nad lidem znamení kříže. 

Poté kněz poklekne a společně s lidem odříká chvály: 

Požehnán buď Bůh. 

Požehnáno buď jeho Svaté Jméno. 

Požehnán buď Ježíš Kristus, pravý Bůh a pravý člověk. 

Požehnáno buď Ježíšovo jméno. 

Požehnáno buď jeho Nejsvětější Srdce. 

Požehnána buď jeho nejdražší Krev. 



Požehnán buď Ježíš v Nejsvětější svátosti oltářní. 

Požehnán buď Duch Svatý, Utěšitel. 

Požehnaná buď Matka Boží, Maria. 

Požehnáno buď její svaté a Neposkvrněné početí. 

Požehnáno buď její slavné Nanebevzetí. 

Požehnáno buď jméno Marie, Panny a Matky. 

Požehnán buď svatý Josef, její nejčistší manžel.  

Požehnán buď Bůh ve svých andělech a svatých. 

  

Po požehnání kněz nebo jáhen vloží Nejsvětější Svátost zpět do svatostánku a 
poklekne. 

Při odchodu kněze se může zpívat. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DODATEK 

Další modlitby k možnému použití během adorace 

 

Modlitba sv. Františka z Assisi 

Pane, 
udělej ze mne nástroj svého pokoje, 
abych přinášel lásku, kde je nenávist, 
odpuštění, kde je urážka, 
jednotu, kde je nesvornost, 
víru, kde je pochybnost, 
pravdu, kde je blud, 
naději, kde je zoufalství, 
radost, kde je smutek, 
světlo, kde vládne tma. 
Pomoz mi, abych netoužil po útěše, ale těšil, 
netoužil po porozumění, ale rozuměl, 
netoužil po lásce, ale miloval. 
Vždyť, kdo dává, ten dostane, 
kdo odpouští, tomu se odpustí, 
a kdo umírá, vstane k životu. 
 
 
Modlitba sv. Jana Pavla II. za mír 
 

Bože našich otců, velký a milosrdný! Pane života a pokoje, Otče všech lidí. 
Tvou vůlí je pokoj a ne soužení. Zastav války a svrhni pýchu násilníků. Poslal jsi 
svého Syna Ježíše Krista, aby hlásal pokoj blízkým i dalekým a sjednotil všechny 
lidi různých národů a pokolení do jedné velké rodiny. 

Ať už nikdy není válka – ten strašný příběh, ze kterého není návratu, 
ať už nikdy více není válka – změť bojů a násilí. 
Dej, ať skončí válka, která ohrožuje tvá stvoření na zemi, na nebi i v moři. 



S Marií, Matkou Ježíšovou a Matkou naší tě prosíme, promluv do srdcí lidí, kteří 
jsou zodpovědní za osudy národů. Znič logiku odvety a pomsty a skrze Ducha 
Svatého navrhni nová velkorysá a ušlechtilá řešení v dialogu a trpělivém 
vyčkávání – mnohem plodnějším než válečné násilí. 
Otče, dej našim dnům pokoj. Ať už nikdy více nejsou války. 
Amen. 

 

Modlitba papeže Františka za mír 

Pane, Bože míru, vyslyš naši modlitbu! 

Tolikrát a po tolik let jsme se snažili vyřešit naše konflikty vlastními silami a 
silou zbraní. Kolik okamžiků nepřátelství a temnoty jsme zažili; kolik krve bylo 
prolito, kolik životů bylo zničeno, kolik nadějí pohřbeno... Ale naše úsilí bylo 
marné. 

Nyní nám, Pane, přijď na pomoc! Daruj nám mír, nauč nás míru, veď naše kroky 
cestou míru. Otevři naše oči a srdce a dej nám odvahu říci: "Už nikdy válku!"; "S 
válkou je vše ztraceno". Vlij nám do srdce odvahu podniknout konkrétní kroky k 
dosažení míru. 

Pane, Bože Abrahámův, Bože proroků, Bože lásky, ty jsi nás stvořil a vyzýváš 
nás, abychom žili jako bratři a sestry. Dej nám sílu, abychom byly každý den 
nástroji míru; umožni nám vnímat každého, s kým se setkáme, jako svého 
bratra nebo sestru. Učiň nás vnímavými k prosbám našich bližních, kteří nás 
žádají, abychom své válečné zbraně proměnili v nástroje míru, obavy v 
poklidnou důvěru a sváry v odpuštění. 

Udržuj v nás plamen naděje, abychom se s trpělivostí a vytrvalostí rozhodli pro 
dialog a smíření. Kéž tak konečně zvítězí mír a slova "rozdělení", "nenávist" a 
"válka" vymizí ze srdce každého muže a ženy. Pane, potlač násilí našich jazyků a 
rukou. Obnov naše srdce a mysl, aby slova, která nás vždy spojují, byla "bratr" a 
"sestra" a aby náš způsob života vyjadřovala slova: pokoj, šalom, salaam! 

Amen. 

 

Úvaha papeže Františka o míru 



Mír není jen absence války, ale obecný stav, kdy je člověk v harmonii sám se 
sebou, s přírodou i s druhými. To je mír. Nicméně utichnutí zbraní a vyhasnutí 
ohnisek války je nevyhnutelnou podmínkou pro zahájení cesty, která vede k 
míru v jeho různých aspektech. Musíme se přesvědčit, že navzdory všem 
zdánlivě opačným názorům je harmonie vždy možná, na každé úrovni a v každé 
situaci. Bez mírových návrhů a plánů není budoucnost! Není budoucnosti bez 
míru! 

Ve Starém zákoně dal Bůh slib. Prorok Izaiáš říká: „I překují své meče na 
radlice, svá kopí na vinařské nože. Pronárod nepozdvihne meč proti 
pronárodu, nebudou se již cvičit v boji.“ (srov. Iz 2,4). To je krásné! Pokoj je 
jako zvláštní Boží dar zvěstován v narození Vykupitele: "na zemi pokoj mezi 
těmi, v nichž má Bůh zalíbení" (srov. Lk 2,14). O tento dar je třeba neustále 
prosit v modlitbě. Připomeňme si, že "modlitba je kořenem pokoje". Tento dar 
je třeba vyprošovat a přijímat s nasazením každý den, ať už se nacházíme v 
jakékoli situaci. Všichni jsme povoláni k tomu, abychom ve svém srdci oživili 
impuls naděje, který se musí promítnout do konkrétních skutků míru. 
"Nevycházíte s určitým člověkem? Usmiřte se!"; "Doma? Usmiřte se!" "Ve 
vašem společenství? Usmiřte se!"; "Na vašem pracovišti? Usmiřte se!". Usilujte 
mír, o smíření a bratrství. Každý z nás musí konat gesta bratrství vůči bližnímu, 
zejména vůči těm, kteří zažívají napětí v rodině nebo různé druhy konfliktů. 
Tato malá gesta mají velkou hodnotu: mohou být semínky, která dávají naději, 
mohou otevírat cesty a perspektivy míru. 

Vzývejme Marii, Královnu míru. Během svého pozemského života se setkala s 
mnoha těžkostmi, které souvisely s každodenními nástrahami života. Nikdy však 
neztratila pokoj srdce, který je plodem věrného odevzdání se Božímu 
milosrdenství. Prosme Marii, naši něžnou Matku, aby celému světu ukázala 
spolehlivou cestu lásky a pokoje. 

Papež František, Anděl Páně, 4. ledna 2015 

 

 

 

 



 
 

 


