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V Kristu bylo všechno stvořeno a skrze něho Bůh se sebou usmířil 
všecko tvorstvo.1 Proto mu svěřme své starosti: 

1. Prosme za všechny, kdo jsou pronásledováni pro svoji víru.2 

2. Prosme za obyvatele naší země a prosme o odvahu ke svobodě 
postavené na zodpovědnosti a respektování pravidel.3 

3. Prosme za Ukrajince, které nedávné ruské útoky připravily 
o základní podmínky k životu.4 

4. Prosme za země sužované násilím ze strany státu, zvláště za 
Írán a Mali.5 

5. Prosme za oběti dopravních nehod, za pozůstalé a za jejich 
rodiny.6 

6. Prosme o odvahu nepropadat skepsi, ale vidět, jaké ekonomické 
i duševní bohatství mohou dnes lidé využívat.7 

7. Prosme o příchod Božího království do srdce každého člověka.8 

 

 
Bože, ty jsi rozhodl, aby se v Kristu usídlila veškerá plnost dokonalosti a 
jeho krví prolitou na kříži byl zjednán pokoj.9 Skláníme se před tvou 
mocí a prosíme tě: vyslyš naše prosby a doveď nás až do plnosti života 
ve tvém království. Skrze Krista, našeho Pána! Amen. 
 

                               
1 Slavnost Ježíše Krista Krále – cyklus C druhé čtení. 
2 Červená středa se blíží. Aktuální zpráva o nábožensky motivovaném násilí.   
3 17. listopad; Listopadové výročí doprovázely i protesty, organizátoři kritizovali současné 

poměry.  
4 Na Ukrajině zůstaly po ruských útocích bez proudu miliony domácností.  Rusové z Ukrajiny 

odvezli tisíce dětí. Protiprávní deportace jsou válečným zločinem.  
5 Iranian police open fire at Tehran metro station and beat women on train.  International 

troops quit Mali as violence and Moscow’s influence grow.  
6 Česko opět spojí vzpomínka na oběti nehod. Světový den obětí dopravních nehod.  
7 Krize, kam se podíváš? Ne, lidstvo má spoustu důvodů k optimismu.  Na Zemi žije osm 

miliard lidí, oznámila OSN.   
8 modlitba Otčenáš. 
9 Slavnost Ježíše Krista Krále – cyklus C druhé čtení. 
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