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V Kristu bylo všechno stvořeno a skrze něho Bůh se sebou usmířil 
všecko tvorstvo.1 Proto mu svěřme své starosti: 

1. Prosme za všechny, kdo jsou pronásledováni pro svoji víru.2 

2. Prosme za obyvatele naší země, prosme o odvahu ke svobodě 
postavené na zodpovědnosti a respektování pravidel.3 

3. Prosme o mír a pokoj pro státy Blízkého Východu.4 

4. Prosme za Čínu, za její obyvatele a prosme za všechny lidi, kteří 
žijí v podmínkách totality.5 

5. Prosme o kreativitu a moudrost pro ty, kdo mají řešit 
budoucnost energetiky u nás a ve Střední Evropě.6 

6. Prosme za všechny, kteří se setkávají s odmítnutím a 
výsměchem, když usilují o dobro a lásku. 

7. Prosme o příchod Božího království do srdce každého člověka.7 

 

 
Bože, ty jsi rozhodl, aby se v Kristu usídlila veškerá plnost dokonalosti a 
jeho krví prolitou na kříži byl zjednán pokoj.8 Skláníme se před tvou 
mocí a prosíme tě: vyslyš naše prosby a doveď nás až do plnosti života 
ve tvém království. Skrze Krista, našeho Pána! Amen. 
 

                               
1 Slavnost Ježíše Krista Krále – cyklus C druhé čtení. 
2 Tomáš Kraus: Zájem veřejnosti o Červenou středu nás velmi potěšil.  
3 17. listopad; Svoboda se nemá protrpět, ale bránit.  milionchvilek.cz: V demokratickém státě 

je moc v rukou nás všech...  Radkin Honzák: ...dvě třetiny lidí svobodu neunesou.   
4 V Íránu zemřelo při protestech více než 100 lidí.  Ruská ‚Vagnerova armáda‘ opět v plné 

polní. Moskva využívá chaos v Libyi, aby získala přístup k ropě.   IS chystá masivní útěk z 

vězení v Sýrii, varují irácké tajné služby.  
5 Hongkong je na pokraji občanské války.   Z Číny unikly stovky tajných dokumentů. Odhalují 

praxi při zavírání Ujgurů.  
6 Česko nesouhlasí s rozšířením dolu Turów.  Stavba nového bloku Dukovan by se stihnout 

dala...  Ruský návrh smlouvy o dodávkách plynu je pro Kyjev nepřijatelný.  
7 modlitba Otčenáš. 
8 Slavnost Ježíše Krista Krále – cyklus C druhé čtení. 
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