
MODLITBA VĚŘÍCÍCH 

1. neděle postní, cyklus A 

26. 2. 2023 

Postní doba je časem modlitby za proměnu nás i světa. S důvěrou 
v našeho Pána předložme Bohu naše prosby: 

1. Modleme se za katechumeny, kteří budou letos o Velikonocích 
pokřtěni.1 

2. Modleme se i nadále za Ukrajinu, modleme se za představitele 

Ruska a za ochranu před proměnou války v jaderný konflikt.2 

3. Modleme se za Severní Koreu a její obyvatele a prosme 
o nalezení cesty ke svobodě této země.3 

4. Modleme se za politickou kulturu na Slovensku i v naší zemi 
a o zastavení divokých politických či podnikatelských praktik.4 

5. Modleme se za déšť nejen pro naši zemi, ale pro celou Evropu.5 

6. Modleme se o dar rozlišit moudrost od laciných rad či slibů a za 
ochranu snadno zranitelných lidí.6 

7. Prosme o odvahu a  sílu nepodlehnout pokušení a odolat zlu, 
když na nás útočí.7 

 

 
Bože, děkujeme ti za tvé milosrdenství a slitování. Očisti naše srdce a 
daruj nám ducha vytrvalosti, abychom mohli zvěstovat tvoji chválu.8 
Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

                               
1 Obvykle jsou dnes katechumeni přijímáni mezi čekatele křtu. 
2 Rusko plánuje posílit jaderné zbraně. Zahájíme hromadné dodávky a výrobu střel, uvedl 

Putin.  ‚Vypadá strašně, nemá zuby, zestárl, ale žije.‘ Skončil v ruském zajetí, žena ho 

nemohla najít téměř rok.  Rusko pozastavuje účast v dohodě omezující počet jaderných hlavic.  
3 KLDR přirovnala potravinovou pomoc ze zahraničí k otrávenému bonbonu. V zemi přibývá 

smrtí hladem.  
4 Slovensko si připomíná pět let od Kuciakovy vraždy.  Fico je otevřeně proruský. Pokud 

sestaví příští vládu, demokracie bude v ohrožení, varuje politoložka. Vymyslela si to, hájí se 

Feri. Obžaloba křivé obvinění vyloučila. Policie obvinila v kauze jaderných úložišť nově i firmu...   
5 Francie se potýká s nejhorším zimním suchem za desítky let.  Britové se potýkají s 

nedostatkem zeleniny.   
6 Vyléčím vám cukrovku, vysadíte inzulin, slibovala žena na Instagramu. 1. neděle postní 

evangelium Mt 4,1-11 
7 1. neděle postní evangelium Mt 4,1-11 
8 Srov. 1. neděle postní Žalm 51 
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