
MODLITBA VĚŘÍCÍCH 

5. neděle postní, cyklus A 

26. 3. 2023 

Máme-li Kristova Ducha, můžeme s důvěrou doufat v Hospodina1. 
Proto mu předložme své prosby: 

1. Prosme za katechumeny, aby nalezli odvahu plně se odevzdat 
Kristu.2 

2. Prosme o Boží pomoc se zvládnutím složité ekonomické situace 

rodin a prosme za politiky, kteří to mohou ovlivnit.3 

3. Prosme o Boží záchranu pro lidi žijící v totalitních režimech 
v Nikaragui či Venezuele a pro obyvatele rozvrácené Haiti.4 

4. Prosme za Ukrajinu, za ukončení války, prosme za oběti a 
zvláště za děti trpící tímto konfliktem.5 

5. Prosme za oblast rozvoje umělé inteligence, ovlivňování lidského 
rozhodování a jejího vlivu na řízení států.6 

6. Prosme o příznivé počasí pro přírodu a zemědělství.7 

7. Prosme o dar víry pro nás a naše blízké, zvláště v těžkých 
situacích života.8 

 

 
Dobrý Bože, u tebe je slitování a hojné vykoupení. Vyslyš náš hlas a 
zachraň nás, abychom spatřili tvoji slávu9. Skrze Krista, našeho Pána. 
Amen. 

                               
1 5. neděle postní – cyklus A Žalm 130, 2. čtení Řím 8,9. 
2 Tuto neděli probíhají třetí skrutinia. 
3 Vysoké inflaci musíme čelit lepší finanční gramotností.  Transformace České pošty bude stát 

přes 8 miliard korun. Únorový schodek je nejhorší v historii. Rozpočet je v mínusu 27 miliard.    
4 Brutální násilí, cholera a hladomor. Haiti po vraždě prezidenta vládnou gangy. Vatican 

representative in Nicaragua leaves the country. ‚Neměli jsme co jíst, pili jsme vodu z řeky.‘ 

Uprchlice popsala nebezpečnou cestu.  Bití a lži o tom, že se jich rodiče zřekli. Ukrajinský 

chlapec popsal, jak probíhají únosy dětí do Ruska.   Oddaná Kremlu a stíhaná spolu s Putinem. 

V odvážení ukrajinských dětí vidí zmocněnkyně vyšší smysl.  
5 Končí zima, na kterou Rusové sázeli při útocích na infrastrukturu, proto mění cíle.    
6 Umělá inteligence jako kancelářská pomocnice, jako hrozba a jako božstvo: novinky jediného 

týdne. 
7 Světový den vody 22.3. Teploty poprvé překonaly 20 °C. Přijde ale prudké ochlazení a sníh.  
8 5. neděle postní – cyklus A  evangelium Jan 11,25-26 
9 Srov. 5. neděle postní – cyklus A  Žalm 130, evangelium Jan 11,40. 
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