MODLITBA VĚŘÍCÍCH
4. neděle postní, cyklus C
27. 3. 2022
Bůh nás vysvobozuje ze všech našich obav.1 Proto mu svěřme
všechny, kteří jeho pomoc potřebují:
1. Prosme o mír pro Ukrajinu a možnost oživení této zničené
země.2
2. Prosme za zabité, umírající hlady, trpící nedostatkem léků,
zraněné a prchající před boji.
3. Prosme o Boží pomoc při řešení energetické a potravinové krize
způsobené válkou na Ukrajině.3
4. Prosme o vláhu pro naši zemi a prosme za ty, kteří mohou
ovlivnit stále rostoucí oteplování naší planety.4
5. Prosme za Maďarsko a jeho obyvatele, kteří budou rozhodovat
o zásadním směřování své země.5
6. Prosme za církev, aby dokázala nést radost naděje a odvahu
k pokání.6
7. Prosme o odvahu vidět vlastní život ve světle milosrdné Boží
lásky.7

Dobrý Otče, ty s láskou přijímáš ztracené syny. Dej nám milost,
abychom i my byli plni milosrdenství ke všem, kdo tě hledají8,
a sami tvé milosrdenství nalezli. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

4. neděle postní – cyklus C žalm.
Je tu opotřebovávací válka. Horní Voltě s raketami zbývá už jen eskalace. Zelenskyj: V
obleženém Mariupolu zůstává 100 tisíc lidí, snahy o záchranu civilistů maří ruský teror.
3
Lídři zemí Evropské unie se shodli na společném nákupu plynu. Egypt zafixoval ceny chleba.
Válka na Ukrajině zdražuje potraviny i v Súdánu, kde hrozí hlad. Dusíkatá hnojiva jsou
čtyřnásobně dražší než před rokem. Část zemědělců je bez zásob.
4
Až 40 stupňů nad normálem. Arktida a Antarktida zaznamenávají teplotní rekordy. Příroda
letos drží „suchej březen“. Může patřit k nejsušším od roku 1900.
5
Parlamentní volby v Maďarsku. Orbán před volbami chlácholí Maďary: Toto není naše válka.
6
Neděle Laetare, Kéž skončí tato krutá a nesmyslná válka, prosil papež u Mariiných nohou.
7
srov. 4. neděle postní – cyklus C evangelium.
8
4. neděle postní – cyklus C evangelium.
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