
MODLITBA VĚŘÍCÍCH 

Svátek Uvedení Páně do chrámu, cyklus A 

2. 2. 2020 

Kristus se nám ve všem připodobnil, aby se stal v našich 
záležitostech u Boha veleknězem milosrdným a věrným.1 Obraťme 
se k němu a svěřme mu naše modlitby: 

1. Ježíš se stal světlem národů, prosme o proniknutí světla spásy 
ke všem, kdo Krista ještě neznají.2 

2. Prosme o pomoc se zachováním kontrolních prvků svobody 

v naší zemi.3 

3. Prosme o Boží pomoc se zastavením šířící se epidemie 
koronaviru, zvláště v Číně.4 

4. Prosme o Boží ochranu před všemi formami nesvobody, fašismu 
a laciných řešení politických problémů na Slovensku a v Polsku.5 

5. Prosme o pomoc pro děti, kterým chybí dobré životní vzory a 
kvalitní autority.6 

6. Prosme o požehnání dobročinným projektům Charity a dalších 

neziskovek pečujících o slabé.7 

7. Prosme o světlo naděje pro ty z nás, kdo ztrácejí odvahu a smysl 
svého života či víry.8 

 
Dobrý Otče, ty jsi připravil spásu pro všechny národy. Prosíme tě, 
abys  vstoupil do našich srdcí jako vítězný král slávy9. Skrze Krista, 
našeho Pána. Amen. 
 

                               
1 Srov. Svátek Uvedení Páně do chrámu 2. čtení  Žid 2,15. 
2 Svátek Uvedení Páně do chrámu evangelium. 
3 Pojistka demokracie? Senát opravil v průměru každý čtvrtý návrh zákona. Úřad ombudsmana 

láká kariéristy. Politici nestojí o osobnost, ale o neškodného člověka.  
4  Wuchanský koronavirus a jeho příznaky, šíření a léčba.  Světová zdravotnická organizace 

vyhlásila kvůli koronaviru globální stav zdravotní nouze    V Česku ale propuká chřipková 

epidemie.  Dvanáct lidí už nemoci podlehlo.  
5  Kotleba slibuje zavést na Slovensku pořádek, jeho preference rostou.    Věra Jourová řekla, 

že kampaň vedená proti soudcům v Polsku je znepokojující...  
6 Viz památka sv. Dona Boska 31. 1.  
7 Charita opravila v minulém roce 32 domů Iráku.  
8 Viz také kontext Svátku Uvedení Páně do chrámu. 
9 Srov. Svátek Uvedení Páně do chrámu evangelium, žalm. 
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