MODLITBA VĚŘÍCÍCH
Svátek Křtu Páně, cyklus B
10. 1. 2021
Náš Pán nepřišel dolomit nalomenou třtinu, ale vyvést ze tmy zajaté.1
Předložme mu všechna ohrožení, bolest či starost o tento svět:
1. Modleme se za ty, kdo hledají Boha, ale nevidí k němu cestu.2
2. Modleme se o Boží požehnání pro všechny, kdo přispívají do Tříkrálové
sbírky.3
3. Modleme se za všechny, kdo nesou důsledky pandemie koronaviru, a
prosme za oběti této nemoci.4
4. Modleme se za politiky, kteří mají řešit současnou situaci kolem
pandemie.5
5. Modleme se za americkou politickou scénu a poklidné předání
prezidentského úřadu.6
6. Modleme se za ty, kdo vnášejí do světa drancování, nespravedlnost a
popírání práva.7
7. Modleme se za lékaře a všechny, kdo se snaží pomáhat druhým.8
8. Modleme se za všechny osamělé z našeho společenství.

Bože, tobě patří všechna sláva a moc.9 Vzdáváme ti díky a prosíme tě, vyslyš
naše prosby a doveď nás do plnosti své slávy. Skrze Krista našeho Pána.
Amen

Svátek Křtu Páně – cyklus B 1. čtení.
srov. Svátek Křtu Páně – cyklus B 1. čtení.
3
Tříkrálová sbírka online.
4
Covid může být problém i pro děti. Německo omezuje volný pohyb. Rádius bude 15
kilometrů od bydliště. Zemřel profesor ekonomie a bývalý člen Národní ekonomické rady vlády
Mejstřík, podlehl nemoci covid-19.
5
Čekají nás těžké tři měsíce, děje se nedeklarované promořování.
6
Čtyři mrtví po vpádu Trumpových příznivců na Kapitol. Kongres potvrdil Bidenovo zvolení.
Trump chtěl, aby pro něj tajemník Georgie našel další hlasy ve volbách. Američtí biskupové
odsuzují útok na Kapitol a prosí o modlitbu.
7
Čína má chuť na ryby, její monstrózní flotila drancuje světové oceány. Zatím největší zásah
proti demokratické opozici. V Hongkongu skončilo v poutech na 50 aktivistů.
8
Naše kapacity jsou vyčerpané. ... nemáme, jak posílit služby, říká šéf záchranářů.
9
Srov. Svátek Křtu Páně – cyklus B Žalm.
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