
MODLITBA VĚŘÍCÍCH 

Slavnost Zjevení Páně, pokud je přeložena na neděli 

5. 1. 2020 

Bůh nám zazářil ve svém Synu jako veliké světlo.1 Předložme Pánu 
své modlitby: 

1. Prosme o požehnání pro koledníky i pro přispěvatele do 
Tříkrálové sbírky.2 

2. Prosme o ochranu soudnictví naší země před závažnými chybami 
v procesech i ve výběru budoucích soudců.3  

3. Prosme o zastavení kampaně zla, která zneužívá svobodu 
k rozdělení lidí, stran i celých států.4  

4. Prosme o svobodu pro obyvatele Číny a Severní Koreje.5  

5. Prosme za Libyi sužovanou válkou a prosme za státy, které se 
zde vojensky angažují, zvláště Rusko a Turecko.6  

6. Prosme o zastavení obrovských požárů a sucha v Austrálii a 
prosme za všechny, které tato katastrofa zasáhla.7 

7. Prosme o dar moudře věci chápat a odhalovat jejich smysl, 

abychom měli správné poznání o našem Bohu.8 

 

 
Bože, ty jsi světlo, které nám vzešlo ve tvém Synu. Ať promění všechny 
naše temnoty.9 Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

                               
1 Slavnost Zjevení Páně 1. čtení. 
2 Tříkrálová sbírka v celé ČR již po čtrnácté. 
3 Soudy dál věří nespolehlivým psím čenichům, i když mohou dostat do vězení i nevinné lidi.   

Dlužník má stejné jméno i datum narození. Zoufalí lidé píší ombudsmance. Justici čeká 

personální zemětřesení. ‚Budou vypsaná otevřená výběrová řízení,‘ říká Benešová. Benešová 

se po 25 letech snaží změnit základní nastavení systému. Jde o vychýlení rovnováhy.  
4 Tak rozdělené USA nikdy nebyly. Je to studená občanská válka, tvrdí publicista D. Neumann.   
5 Svět uvidí naši novou strategickou zbraň.   V Severní Koreji probíhá sjezd vládnoucí strany, 

Kim Čong-un přiznal vážné ekonomické problémy. Čína bude bodovat chování lidí.  
6 Ankara urychluje přípravy na vyslání vojáků do Libye. Turecké zájmy budou hájit syrští 

povstalci.  
7 Část Austrálie vyhlásila stav nouze, úřady evakuují tisíce lidí.   
8 Slavnost Zjevení Páně 2. čtení. 
9 Srv. Slavnost Zjevení Páně 1. čtení. 
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