
Modlitba naší rodiny
Dobrý Bože, náš Otče,

Ty jsi o nás věděl dřív, než jsme se narodili.

Ty jsi chtěl, abychom spolu patřili do jedné rodiny.

Pomáhe| nám, prosíme, abychom se měli stále více rádi,

abychom si navzájem pomáhali, odpouštěli a dělali si radost.

Dej, at' jsme k sobě navzájem pozorní

a ne§eme spolu vše dobré i zlé.

Dej, at' nás spojuje vzájemná láska,

abys mohl být stále uprostřed nás.

Dej, at' všechno od Tebe i od druhých. při|ímáme s vděčností.

Ukaž nám, jak může naše rodina pomáhat nemocným,

osamělým a starým lidem.

Žehnej také ostatním rodinám v naší íarnosti,

zůstávej s námi se všemi svou milostí, dobrotou,

se svým slovem i s požehnáním.

Amen.

Panno Maria, svěřujeme

přimlouvej se za nás ve

Amen.

se do Tvé matehké ochrany,

všech našich potřebách.

S církevním schvólením BiskuPství brněnského
č.j.Epll029l20l3 ze dne 5.12.20l3

Původní oltóřní obroz y kostele Svoté Rodiny v Brně

Rodina je skutečnost uelice prostá, jako ušechny Boží uynálezy:

muž, žena, děti a pár uěcí u domě...

Milí přátelé,

o Vánocích je středem pozornosti rodina, do níž vstoupil Bůh. Boží Syn si odepřel bo-
hatswí a moc, ale neodepřel si prostředí rodiny. I svoje veřejné působe nízahájilzázrakem
při oslavě založení rodiny, Využijme tohoto požehnaného času k oživení a prohloubení
vztahů mezi manžely, mezi rodiči a dětmi, mezi sourozenci a příbuznými, mezi dědeč-
ky, babičkami a vnoučaty, ,,adoptujme" osamělé. Vnesme do našich vztahů v rodině i ve
ňrnosti hřejivou atmosféru Betléma a Nazareta. Na členy křesťanské rodiny se mohou
vztahovat slova, kterými Kristus ujišťuje o přítomnosti: ,Jestliže se shodnou na zemi
dva z vás na jakékoli věci a budou o ni prosit, dostanou ji od mého Otce. Neboť kde jsou
dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich." (Mt l8, I9-2O).

Přeji Vám uánoční suátky i celj rok 20I4, ktery budeme prožíuat jako Rok rodiny
prozářeny Boží láskou
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