MODLITBA VĚŘÍCÍCH
Svátek Křtu Páně, cyklus A
12. 1. 2020
Jan Křtitel dosvědčil o Kristu: „To je Syn Boží.“1 S důvěrou svěřme
Bohu skrze Krista v Duchu svatém starosti, které sužují nás i svět.
1. Modleme se za mír ve světě, v rodinách a v lidských srdcích.
Plamen dialogu a sebeovládání ať zahání každý stín
nevraživosti.2
2. Modleme se za lidi, kteří trpí pro svoji národnost, barvu pleti
nebo víru.3
3. Modleme se za nové zdatné a morálně kvalitní osobnosti ochotné
zaujmout klíčová místa v naší zemi.4
4. Modleme se za zodpovědné představitele naší země, kteří mají
posunout stát ke kvalitnějšímu fungování.5
5. Modleme se o uklidnění rozbouřené situace na Blízkém Východě
a prosme za její aktéry.6
6. Modleme se za místa sužovaná dešti a požáry.7
7. Modleme se za katechumeny, kteří se připravují na křest.

Bože, ty jsi mocný a plný slávy. Sešli nám svého Ducha, abychom
v jeho moci poznali tvoji spásu a mohli okoušet tvoji uzdravující
moc.8 Skrze Krista, našeho Pána.

Svátek Křtu Páně – cyklus A evangelium.
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc leden 2020.
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Loňský rok patřil pro křesťany k nejkrvavějším, zabíjeli je odpůrci Západu. Výhrůžky smrtí
vyznavačům islámu jsou nepřijatelné, prohlásil Babiš.
4
Válková napsala v 70. letech článek s prokurátorem z procesů Horákové a Slánského.
5
E-neschopenka není elektronická. Je to šlendrián... Brusel požaduje vrátit 1,16 miliardy
kvůli chybám v dotacích. Zemědělský fond začal znovu proplácet dotace Agrofertu. Návrh
stavebního zákona je špatný. Stáhněte ho a předložte nový...
6
Kdo byl Solejmání, jehož zabily americké rakety? Na americké základny v Iráku dopadly na
dvě desítky raket. Ukrajinské letadlo Írán sestřelil. Turečtí vojáci se začali přesouvat do Libye.
7
Záplavy v Indonésii mají už 53 obětí, jsou nejextrémnější od roku 1866. Hoří celá Austrálie,
katastrofa může trvat měsíce, rozsah je obrovský.
8
Svátek Křtu Páně – cyklus A 2. čtení a Žalm 29.
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