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3. neděle v mezidobí, cyklus C 

23. 1. 2022 

Ježíš v Nazaretě ohlašuje, že se dnes naplnila radostná zvěst1. 
S důvěrou v Boží slovo se společně modleme: 

1. Za dar jednoty mezi křesťany a křesťanskými církvemi.2 

2. Za nové politiky a představitele veřejného života, kteří si 
zaslouží důvěru občanů.3  

3. Za ochranu před neuváženými kroky politiků a ekonomů 
v oblasti energetiky.4  

4. Za Boží ochranu před vypuknutím války na Ukrajině.5  

5. Za zvládnutí další vlny pandemie a prosme o její zastavení.6 

6. Za Boží pomoc pro lékaře a zdravotní sestry, kteří jsou nuceni 
postavit se další vlně pandemie. 

7. Za schopnost naslouchat Božímu slovu a probuzení vnímavosti 
vůči krajním životním situacím.7 

 

 
Bože, ty jsi nás křtem spojil v jediné tělo, napoj nás svým Duchem8, 
abychom v jeho moci budovali tvé království. Skrze Krista našeho Pána. 
Amen. 

                               
1 3. neděle v mezidobí – cyklus C evangelium. 
2 Texty pro Týden modliteb za jednotu křesťanů 2022.  
3 Problém ztráty důvěry. Smrt zpěvačky Hany Horké podle expertů ukázala, čím dlouhodobě 

trpí česká společnost.  
4 Zanedbali jsme zelené zdroje, elektromobilitu i jádro. Česko se musí posunout, říká Síkela. 

Tání permafrostu je časovaná bomba, říká studie. Utrpí hlavně infrastruktura.  Němečtí Zelení 

chtějí urychlit dosažení klimatické neutrality.  
5 Rusko může zaútočit v brzké době, řekl v Kyjevě šéf americké diplomacie. Oznámil další 

vojenskou pomoc.  Rusko se bude v případě útoku na Ukrajinu zodpovídat, řekl Biden. Čeká na 

Putinův další tah.   
6 Omikron v Česku sílí. Nejrychleji se nákaza šíří v Praze, přibývá opakovaných nákaz.  I těžce 

poškozené plíce se po nákaze covidem uzdravují, říká lékař z postcovidového centra.   
7 Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí. Neděle Božího slova.   
8 3. neděle v mezidobí – cyklus C druhé čtení. 
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