
Nedejme se k spánku svésti, bděme pod korouhví kříže,……..                             při modlitbě :
Rozsviťte svíce a dejte je do oken svých domovů - Světlo Kristovo – znamení sjednoceni 

VÝZVA K MODLITBĚ V NOCI ZE SOBOTY NA NEDĚLI

z 6. na 7. října 2018 od 24 hod do 1,15 hod  . kdekoli

začněme modlitbou Anděl Páně zvěstoval Panně Marii, …

 Všemohoucí věčný Bože, prosíme Tě ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána 
- za Církev Kristovu – její představitele a celý Boží lid

Otče náš   -    Sláva Otci i Synu …
 Všemohoucí věčný Bože, prosíme Tě ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána,

který žije a kraluje až na věky věků
- za nepřátele Církve Kristovy, aby uznali Boží řád na Zemi a poznali, že jsou děti 

Boží 
Věřím v Boha…-   Sláva Otci i Synu ….

 Všemohoucí věčný Bože, prosíme Tě ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána
- za poslance, politiky a státníky, aby respektovali Boží řád a odmítli schválit 

Istanbulskou úmluvu
Desátek slavného růžence – Ježíš, který Ducha Svatého seslal  -  Sláva Otci i Synu  -  Pane 
Ježíši, odpusť nám naše hříchy  -  Pod ochranu Tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko …

 Všemohoucí věčný Bože, prosíme Tě ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána,
- za nás a za všechny lidi na této Zemi, -  dej nám sílu, abychom v souladu 

s Božím řádem dodržovali Desatero Božích přikázání
Svatý archanděli Michaeli  -  Zdrávas Královno
Kristus vítězí!                           Kristus kraluje!                  Kristus, Kristus vládne všem!
Modleme se rozjímavě, případně opakujme  -  až do uplynutí uvedeného času pro modlitbu.
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Modlitba Anděl Páně….
Původ  této modlitby sahá do roku 1456. Turecký paša Mohamed II. se tehdy chystal zasadit 
smrtící úder křesťanským zemím. Odpovědí byl list papeže Kalista III., kterým nařídil polední 
zvonění, při němž se všichni křesťané mají sjednotit v modlitbě. A křesťanská Evropa byla 
tehdy zachráněna. (časopis Milujte se! 46. číslo)
Z důvodu velmi těžké situace  v křesťanském světě vyzýváme k pravidelnému modlení  této 
modlitby  v poledne, tj. ve 12 hod. -  za Evropu.                                                                         
7. října 1571  bitva u Lepanta –neuvěřitelné vítězství křesťanství nad přesilou mohamedánů
12. září 1683  bitva u Vídně   -  přesila mohamedánů poražena statečnými křesť.vojevůdci

MODLITBA   JE  MOCNÁ  ZBRAŇ  PROTI  ZLU   A  MOCI  SATANA

VÝZVA  KE  SJEDNOCENÍ  KŘESŤANů  VE  SPOLEČNÉ  MODLITBĚ

Pokud jste  si uvědomili závažnost dnešních dnů pro křesťanskou Evropu  -
nepřestávejme se společně modlit.  Ať jste kdekoliv, připojte se ke společné modlitbě.

MODLITBU V NOCI ZE SOBOTY NA NEDĚLI

z 6. na 7. října 2018 od 24 hod do 1,15 hod. kdekoli -  na svátek P.M. Růžencové

rozšiřujeme na každou noc ze soboty na neděli až do projednávání
a zamítnutí schválení Istanbulské úmluvy poslaneckou sněmovnou.

věřte – věřte – věřte       a      modlete se - modlete se – modlete se
P. Maria nikoho neopustí, kdo se jí nespustí
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