MODLITBA VĚŘÍCÍCH
5. neděle postní, cyklus C
3. 4. 2022
Ježíš nikoho neodsuzuje1, ale otevírá cestu k novému životu. Proto
s důvěrou svěřme Bohu všechny své modlitby:
1. Pane, pomoz církvi přinášet světu poznání Krista bez podmínek a
složitých požadavků.2
2. Dobrý Bože, dotkni se srdcí těch, kteří mohou zastavit válečné
tažení Ruska, a dopřej Ukrajině mír a pokoj.3
3. Nebeský Otče, pomoz Evropě zvládnout složitou energetickou
situaci.4
4. Pane, osviť ty, kteří staví své názory a postoje na falešných
informacích a zkreslují bolestnou pravdu.5
5. Bože, podporuj a posiluj zdravotníky, kteří pečují o nemocné,
zejména ve válečných oblastech a v nejchudších zemích.6
6. Hospodine, pomoz těm, kteří nezvládají své emoce a podléhají
své agresivitě a hněvu nebo úzkostem a strachu.7
7. Králi milosrdenství, veď nás k pravému obrácení a zbav nás
neupřímnosti a přetvářky.8

Bože, ty s námi děláš velké věci. Změň osud našeho světa a daruj nám
svoji spásu.9 Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
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5. neděle postní - Cyklus C evangelium.
5. neděle postní - Cyklus C druhé čtení.
3
Válečná zvěrstva překonávají představivost, naděje žije dál. Arcibiskup Ševčuk: Nemlčte o
těchto zločinech.
4
Zemní plyn bude na příděl, chystá se Německo. Německo chce zahájit odklon od zemního
plynu od roku 2024. Platby za plyn od pátku jedině v rublech, Putin podepsal nový dekret.
5
Způsoby zlehčování Františkových slov odvoláváním se na okolnosti. Ruská reklamní armáda.
Nepodařené zbrojní projekty, které ohromovaly svět. FOTO: Vojáci ve znovudobytých městech
dokumentují rozsah škod, z Irpině vynášejí mrtvé. VIDEO: Ruské tanky bezhlavě ničí Mariupol.
I záběry z dronů jsou děsivé.
6
Úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc duben 2022.
7
Po útoku mačetou na učilišti v Praze 4 zemřel učitel.
8
Týden modliteb za mládež 2019 5. neděle postní - Cyklus C evangelium.
9
5. neděle postní - Cyklus C žalm a první čtení.
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