
MODLITBA VĚŘÍCÍCH 

2. neděle postní, cyklus A 

8. 3. 2020 

Bůh milující člověka poslal svého Syna, aby zlomil moc smrti a 
přinesl nám světlo nepomíjejícího života1. S důvěrou v Boží moc 
svěřme své prosby jeho lásce: 

1. Prosme za katechumeny, aby nalezli odvahu vydat se zcela 
Kristu.2 

2. Prosme o zachování svobody v naší zemi a prosme za její 

politické představitele.3 

3. Prosme za obyčejné lidi sužované válkou v severní Sýrii.4 

4. Prosme o Boží ochranu svobody vyznání a svědomí ze strany 
států a institucí.5 

5. Prosme o Boží pomoc s omezením šířící se epidemie koronaviru 
a prosme o ochranu před zmatkem a chaosem.6 

6. Prosme za ty mladé lidi, kteří jsou nerozhodní nebo nerozvážní.7 

7. Prosme o milost Ducha svatého naslouchat a porozumět Božímu 

hlasu v našem srdci.8 

 

 
Bože, ty bdíš nad těmi, kdo doufají v tvoji milost. Prosíme tě, ať na nás 
i na všech, za které se modlíme, spočine tvé milosrdenství.9 Skrze 
Krista, našeho Pána. Amen. 
 

                               
1 2. neděle postní – cyklus A, druhé čtení. 
2 2. neděle postní – cyklus A, první  čtení. 
3 Máme problém vyšetřovat politické kauzy. Babiš se chová nepřijatelně, nikdo jiný kolegy 

takto neuráží, říká nejmocnější muž v europarlamentu. Stojím si za tím, že Stanislav Křeček 

nebyl dobrá volba, řekla bývalá ombudsmanka Šabatová.  
4 Putin se v Moskvě sešel s Erdoganem. Očekává uklidnění situace v syrském Idlibu. 
5 Za „nepřijatelné a urážlivé“ označil arcibiskup  pasáže Zprávy o svobodě náboženství a 

vyznání OSN.  
6 Tři lidé v Praze a jeden v Ústí. Počet nakažených koronavirem v Česku stoupl na 12.   

Obchodníci s panikou. Respirátor proti koronaviru prodávají i za pět tisíc korun.    
7 srov. 2. neděle postní – cyklus A, první  čtení, Predátoři často nejsou o moc starší než jejich 

oběti.  
8 2. neděle postní – cyklus A, druhé čtení. 
9 2. neděle postní – cyklus A, žalm. 
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