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5. neděle v mezidobí – cyklus A 

6. 2. 2023 

Bůh nás vyzývá, abychom otevřeli svá srdce pro nouzi bližních.1 
Proto Bohu svěřme všechny starosti o svět i o své blízké: 

1. Prosme za ty, kdo zasvětili svůj život Bohu, a prosme o jejich 
věrnost a vytrvalost.2 

2. Prosme za Kongo sužované válkou o surovinové zdroje,  prosme 

o pokoj a mír pro obyvatele této země.3 

3. Prosme o Boží pomoc pro Ukrajinu a prosme o zmaření všech 
forem zla páchaného v této zemi.4 

4. Prosme za místa zmítaná nenávistí a nepokojem, zvláště 
v Palestině, Izraeli a Pákistánu.5  

5. Prosme za ty, kdo se v současném světě bojí a podléhají 
šokujícím informacím.6  

6. Prosme za rodiny, pro které je jejich ekonomická situace 
neúnosná.7 

7. Prosme za naše blízké a přátele, jejichž víra v Boha vychladla 
anebo procházejí velkou krizí své víry.8 

 

 
Bože, ty odpovídáš všem, kdo volají o pomoc. Veď nás k životu 
věčnému a chraň nás před útoky zla.9 Skrze Krista, našeho Pána. 
Amen. 

                               
1 5. neděle v mezidobí – cyklus A 1. čtení. 
2 Papežovo poselství zasvěceným osobám.  
3 Nelidská krutost a zázrak odpuštění.  
4 Medveděv slibuje dodávky zbraní, mají ‚zasadit zdrcující ránu ukrajinským neonacistům‘  

Rusko připravuje další ofenzivu na Ukrajině, tvrdí analytici.  
5 Napětí na Západním břehu Jordánu roste. Izrael ostřeloval pásmo Gazy, výzva USA situaci 

neuklidnila.  K útoku v Pákistánu se přihlásil velitel odnože Tálibánu, hnutí čin popírá. Atentát 

má 100 obětí.   
6 Francii zasáhla druhá celostátní stávka proti důchodové reformě. Británii ochromila obří 

stávka. Dezinformátor Vrabel míří před soud. Čelí podezření z šíření poplašné zprávy.    
7 Obědy ve školách můžou podražit. Podle ministerstva přibude rodin, které je nezvládnou 

zaplatit.  
8 5. neděle v mezidobí – cyklus A evangelium. 
9 5. neděle v mezidobí – cyklus A 1. čtení. 
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