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22. 1. 2023 

Ježíš procházel zemí, hlásal evangelium o Božím království a 
uzdravoval mezi lidem každou nemoc a každou chorobu.1 S nadějí, 
že Bůh stejně jedná i dnes přednesme Pánu své modlitby: 

1. Prosme o jednotu křesťanů a odstranění vzájemných roztržek 
mezi církvemi nebo v našich společenstvích.2  

2. Prosme o moudrost, pokoj a rozvahu pro všechny, kdo budou 
volit nového prezidenta.3 

3. Prosme za Ukrajinu a o odvahu pro politiky, kteří svými 
rozhodnutími mohou přinést spravedlivý mír pro celou Evropu.4 

4. Prosme za všechny, kdo pro svobodu, mír a právo nasadili 
vlastní život.5 

5. Prosme o pomoc, jak ochránit zranitelné skupiny lidí před útoky 
skrze  internet.6 

6. Prosme za mladé lidi, kteří se rozhodují, jakou cestou se v životě 

vydají.7 

7. Prosme o Ducha svatého, abychom zde v našem společenství 
poznali, co nám Pán říká skrze své slovo.8 

 

 
Bože, ty jsi naše světlo a záštita našeho života.9 Doveď nás do svého 
království. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

                               
1 3. neděle v mezidobí – cyklus A  evangelium. 
2 Začal Týden modliteb za jednotu křesťanů 3. neděle v mezidobí – cyklus A  2. čtení. 
3 Prezidentské volby  
4 Klíčová schůzka v Ramsteinu: Evropa musí rychle přepnout na válečnou výrobu. Jinak 

prohraje Ukrajina i my. Ruské vítězství je nevyhnutelné, ujišťoval Putin v Petrohradu.  
5 Řetěz ze svíček dlouhý 700 metrů připomenul v centru Zlína odkaz Jana Palacha. Muž chtěl 

pomoci ženě, byl ale napaden a vážně zraněn. Ředitel Člověka tísni Pánek se stal rytířem 

francouzského Řádu čestné legie.    
6 Podvodníci se vydávali za zpěváka a kapitána, ženy připravili o úspory. Hackeři ze 

zkrachovalé burzy FTX ukradli kryptoměny za 415 milionů dolarů .  
7 srov. 3. neděle v mezidobí – cyklus A  evangelium. 
8 První Neděle Božího Slova Neděle Božího slova na pastorace.cz  
9 3. neděle v mezidobí – cyklus A  žalm. 
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